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Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs "Hästar" från 
Åkra-området till stadsparken 

INLEDNING 
Medborgarförslaget är väckt av Mats Lundmark den 15 december 2017 och går ut 
på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som i dag står på Åkraområdet, flyttas 
till stadsparken. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /17 5 /1, medborgarförslag - flytta Lennart Lindbergs "Hästar" från 
Åkraområdet till stadsparken 
Bilaga KS 2019 /175 /2, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande 

Ledningsutskottet beslut§ 193, 2019-10-02 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 
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§ 193 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs "Hästar" från
Äkra-området till stadsparken

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av  Mats  Lundmark den 15 december 2017 och går ut

på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som i dag står på Äkraområdet, flyttas

till stadsparken.

Beredning

Bilaga KS  2019 /175 / 1, medborgarförslag — flytta Lennart Lindbergs ”Hästar" från

Åkraområdet till stadsparken

Bilaga KS  2019 /175 /2, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Om ni ärllera 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
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Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen
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Svar på medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs

"Hästar” från Äkra-området till Stadsparken

Förslagsställaren inkom den 15 december  2017  med rubricerat medborgarförslag.

Medborgarförslaget går ut på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som idag står

på Äkraområdet, ska flyttas till stadsparken.

Liknande förslag har inkommit flera gånger under årens lopp.

Detta visar på att Salaborna tycker att skulpturen är vacker, och gärna vill göra den

mer synlig. Den aktuella skulpturen ägs dock inte av Sala kommun, utan av

Salabostäder.

Huruvida skulpturen ska flyttas eller ej är med andra ord inte en fråga som Sala

kommun äger rådighet över, utan en eventuell sådan diskussion får föras med

Salabostäder.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttan med orgarförslaget besvarat.
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SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224—74  70 OO Kommunstyrelsens ordförande

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

733 25 Sala k0mmun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se


	DOC191021-20191021120759.pdf
	ks-p28-Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs ”Hästar” från Åkra-området till Stadsparken -191017.pdf

