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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Minnesplats för Nils Israelsson 

INLEDNING 

Dnr 2014/133 

salabostäder AB har inkommit till kommunstyrelsen i Sala ett förslag om att kom
munen ska anordna en minnesplats för Nils lsraelsson. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/19/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande med underlag 
Bilaga KS 2014/19/2, skrivelse från salabostäder AB 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
NHs Israclsson, samt 
att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 
att salabostäder AB ansve1rar för drift och underhåll av minnesplatsen. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carol a Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föresiar att kommunstyreisen beslutar 

att uttala sig positiv tillSaiabostäder AB:s initiativ att anordna en mmnesplats för 
Nils lsraelsson, samt 

att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 

att salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnesplatsen. 

Utdrag 
kommu!lstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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B~~~~ Bilaga KS 2014/19/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Minnesplats för Nils Israelsson 

salabostäder har inkommit till kommunstyrelsen i Sala med förslag om att 
kommunen ska anordna en minnesplats för Nils Israelsson. 

Nils Israelsson var VD för salabostäder under tiden för anlåggandet av 
bostadsområdet Åkra, vilken är den enskilt största händelsen i salabostäders 
historia. Åkra växte fran1 på den plats där Åkra gård tidigare låg. 

1(1) 
2014-01-22 

OIARIENR: 2013/260 
SKRIVELSE 
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salabostäder föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, 
antingen i anslutning till den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkta trädgård 
eller inom bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat 
står en skulptur som kallas bronshästarna. 

Planenheten på samhällsbyggnadskontoret och mätningscheten på tekniska 
kontoret har yttrat sig över förslaget. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning till det område längs Strandvägen som ska 
utredas för vatten· och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Av den anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen 
bättre inom bostadsområdet. Parkområdet längs med Ekebydammen och större 
delen av parken Stöten är kommunal mark, men inte den del av parken där 
bronshästarna står. 

Enligt Ortsnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge en plats efter denne. Enligt god ortnamnsed 
förutsätts det att det är en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn, och som har en klar och tydlig relation till den namngivna platsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anlägga Nils Israelssons minnesplats inom parken Stöten 

att uppdra till tekniska kontoret att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på utformning samt kostnader för detta 

Per-Olov Rapp 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Direkt: 0224-74 70 56 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 
salabostäder har till Sala kommun inkommit med en förfrågan om att anordna en 
minnesplats för Nils lsraelsson. 

Nils Israelsson var VD för bolaget under tiden för anläggandet av bostadsområdet 
Åkra, vilket är den största enskilda händelsen under salabostäders historia. Man 
föreslår två olika lokaliseringar för den föreslagna minnesplatsen, antingen i 
anslutning till den dunge med äppelträd som finns kvar av Åkra trädgård eller inom 
bostadsområdet Åkra, i parken som kallas Stöten där det idag bland annat står en 
skulptur som kallas bronshästarna. 

Gamla Åkra trädgård ligger i anslutning till det område längs Strandvägen som skall 
utredas för vatten- och centrumnära boende efter antagandet av Plan för Sala stad. 
Att föregå denna detaljplan med ett anläggande som detta vore olyckligt. Av den 
anledningen och med tanke på kopplingen till Åkra passar det rimligen bättre inom 
bostadsområdet. 
Parkområdet längs med Ekebydamm och större delen av parken Stöten är 
kommunal mark, men inte den del av parken där bronshästarna står. 

Samhällsbyggnadskontoret efterfrågar en namnsättningspolicy för att avgöra 
liknande frågor med en enhetlig bedömning. 

l detta fall föreslår Samhällsbyggnadskontoret att hänvisa salabostäder till att de 
gärna får anlägga en minnesplats på egen mark, men att kommunen inte ser 
anläggaodet av denna som en prioriterad kommunal angelägenhet. 

l (l) 
2013-09-04 

DIARIENR: 2013/260 
YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnads kontoret 
Planering och utveckling 

so fia. elrud@ sala.se 
Direkt: 0224-74 73 24 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Karl-Gustav Persson 

YTTRANDE 

Minnesplats för Nils Israelsson 

Kommunstyrelsen 

Enligt Ortnamnsrådets handledning i namnvård är memorialnamn att hedra en 
enskild medborgare med att namnge plats efter denne, "och tillkommet enligt god 
ortnamnsed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt 
namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen". 

Som ansvarig för namnsättning finner jag inget hinder att en minnesplats uppkallas 
till minnet av Nils Israelsson. 

Tekniska kontorets ledningsgrupp anser att detta inte är en kommunal 
angelägenhet att anlägga en minnesplats på kommunens mark. 

Däremot finns inget att erinra mot att salabostäder AB själva anlägger en plats på 
någon av deras egna fastigheter. 

TEKNISKA KONTORET 
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fJ(arJ- ustav Persson 

/ mätningschef /1 

2013-09-03 
DIARlEN R: 2013/260 

YlTRANDE 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Karl-Gustav Persson 
Mätningschef 

Tekniska kontoret 
Karl-Gustav. Persson @sala.se 

Direkt: 0224-74 74 21 



Bilaga KS 2014/19/2 

Datum 2013-05-31 styrelsesammanträde 2012-08-29 Bilaga l 

Minnesplats för Nils Israelsson 

Kommunstyrelsen 
salaKommun 

SALAKOM UN " 
Kommunstyrelsens lii111all!!l!lg 

Ink" ·05- 9 1 

Med tanke på att den största enskilda händelsen i salabostäders historia var anläggarrdet av 
bostadsområdet Åkra finns en särskild koppling mellan bostadsområdet och Nils Israelsson 
som var VD under tiden får byggandet och sedemera bodde i området. Åkra växte fram på 
den plats där Åkra gård tidigare låg. De platser i Åkraområdet som skulle kunna lämpa sig 
som minnesplats är den park som benämns Stöten och där ''bronshästarna" står och det som 
finns kvar av Åkra trädgård, en dunge med äppelträd vid strandpromenaden. 

Med utgångspunkt från ovanstående uppmanar en enhällig styrelse i Salabostäder kommunen 
att anordna en minnesplats för Nils Israelsson. 
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alaby§täder styrelse/ 
Bemard Niglis 
vn· 
salabostäder AB 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

BesOksadress 

Bru!U1Sgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 


