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Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed 
Gröna gången 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna gången, inkom den 
24 september 2018. Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna 
gången med hänvisning att många promenerar utmed stråket och behöver kunna 
sätta sig för att vila och njuta av miljön. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /127 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/127 /2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/127 /3, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 135 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Ulrika Spårebos 
(S) yrkande. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S), 
Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för 
Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
E.x 9 . 'lo 6 vi I ':> 

Utdragsbestyrka nde 
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§  135 Svarpå  medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed
Gröna  gången

INLEDNING

Ett medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna gången, inkom  den

24  september  2018. Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna

gången med hänvisning att många promenerar utmed stråket och behöver kunna

sätta sig för att vila och njuta av miljön.

Beredning

Bilaga KS 2020/127/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/127/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2020/127/3, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att  ledningsutskottet  föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S)och Glenn Andersson [5] reserverar sig till förmån för Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed
Gröna gången

Rubricerat medborgarförslag inkom den 24 september 2018 från Agneta

Äkersdotter.

Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna gången.

Hon hänvisar till att många promenerar utmed stråket och behöver kunna sätta sig

ned för att Vila och njuta av miljön.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att det längs Gröna gången finns ett flertal strategiskt

utplacerade soffor. Dessa är fästa med fundament, en metod som inte går att

använda längs med de partier där vallkrönet är för smalt, då vallen inte håller för

det. Samhällsbyggnadskontoret är medvetet om att antalet soffor är få längs med

gången och övriga tänkbara platser går givetvis att inventera.

[ nuläget saknas ekonomiska medel för att placera ut flera soffor.

Dock är det av största vikt att de befintliga sofforna är i sådant skick att de kan

nyttjas, och här har Sala kommun inlett ett arbete för att säkerställa skicket på de

befintliga sofforna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat
'

(_

"Anders Wigelsbo [C)
Kommunstyrelsens ordförande

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224—74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224—188 50 anders.wigelsbo@sala.se
733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Yttrande

Medborgarförslag om att utöka antalet soffor utefter  Gröna

gången

Längst med Gröna gången hittar man ett flertal Strategiskt placerade soffor. Sofforna

är fästa med fundament, en metod som inte går att använda längst med de partier

där vallkrönet är för smalt då vallen inte håller för det. Samhällsbyggnadskontoret

är medvetna om att antalet soffor är få längst med gången och övriga tänkbara

platser går givetvis att inventera.

Vidare är inköp av ytterligare soffor med tillhörande underhåll en ekonomisk fråga.  I

nuläget saknas medel för att tillsätta fler.

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till att tillsätta fler soffor längst med

Gröna gången, men det förutsätter ytterligare medel för att det ska vara möjligt.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontoret

Box 304 Fax: 0224—188 50

733 25 Sala kommun.inf0@sala.se
www,sala.se
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Medborgarförslag till kommunen
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Om nl ärflera som lämnar in förslaget lillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en förening, skolklass, grannar)

Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ett förslag eller en bild
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Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen
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Bilagor

D Förslag

l:l Motivering

Underskrift

Datum och underskrift
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