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SALA KOMMUN . 
Kommllnstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 

Svar på motion om försköningsreglemente 

Ilnk 2012 -10- 23 

Peter Molin (M) och Andreas Weiborn (M) har den 20 juni 2012 inkommit med 
rubricerade motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun, utifrån Sala 
Ekokommuns värden i samverkan med näringsliv, tar fram ett regelverk avseende 
kostnader, ansvar och omfattning för hur försköning och utsmyckning i Sala ska 
vara reglerad vid årstider och högtider. 

Motionen har remitterats till Företagareentrum. De skriver i sitt svar att 
samarbetsforumet Satsa på Sala - en konstellation av det offentliga och näringslivet 
- är överens om att frågan om julbelysning är ett trepartsansvar, det vill säga 
kommunen, fastighetsägarna och handeln och att alla tre parter måste dela på 
kostnaderna för julbelysningen. 

Företagareentrum anser att frågan är besvarad, eftersom man beslutat politiskt att 
avsätta medel till julbelysningen i Sala stad. Sats på Sala tilldelades även 60 000 
kronor ur Sala Sparbanks "Miljonen" till detta ändamål. 
Motionen är föranledd av problem och oklarheter med att få upp julbelysning under 
advent/juletid 2011. 

Satsa på Sala inkom 2012-09-24 med en begäran om bidrag till julbelysning i Sala 
centrum. Den nya julbelysningen ska finnas monterad och 
klar på samtliga platser till 2012-11-25 då invigning och julupptakt hålls. 

Utifrån begäran beviljade kommunstyrelsen SEK 352 000 inklusive moms i bidrag 
till julbelysning i Sala centrum. 

Motion berör ett vidare perspektiv kring utsmyckning och försköning i Sala vid 
årstider och högtider. Att riktlinjer eller reglering behövs för att skapa ordning och 
reda. I sammanhanget bör påminnas om att Sala kommun har möjligheten att söka 
medel ur Jöns och Alvida Åkermans fond för att förbättra miljön i "gamla Sala stad". 
Senast användes beviljade fondpengar för att iordningsställa Kulturbryggan vid 
Lillån. I nuläget finns ca 500 000 kronor till försköning av Sala stad. 

Sala har en levande stadskärna med flera attraktiva gågator som trafikeras av ett 
myllrande folkliv och ett unikt utbud av småbutiker och att många arbetsplatser 
och servicefunktioner. Strukturen med småskaligt rutnät, torg, gågator, park, vatten 
och anrika byggnader upplevs av många som en tilltalande miljö. Förändringar i den 
bilden i samband med olika högtider och evenemang bör ske varsamt men kan om 



1
'·····~3.q,"'.' ~,"." .. ; " 

SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

det sker pietetsfullt förhöja upplevelsekvaliteten i stadskärnan, Framtagande av 
riktlinjer kan vara ett led i en sådan riktning, 

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

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med det lokala näringslivet ta fram 
riktlinjer för åtgärder som befrämjar försköningen av Sala Stad och Sala kommun 

att därmed anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar: Internremiss Motion om försköningsreglementet. Dnr 2012/147, 2012-07-12 

Företagarcentrum anser att frägan är besvarad eftersom man beslutat politiskt att avsätta medel till 

julbelysningen i Sala stad. 

I motionens sista stycke finns skrivningen" Att Sala kommun utifrån Sala ekokommuns värden i samverkan med 

näringsliv och föreningsliv ta fram ett regelverk avseende kostnader, ansvar och omfattning för hur försköning 

och utsmyckning i Sala skall vara reglerad vid ärstider och högtider. " 

Samarbetsforumet Satsa på Sala (satsapasala.se) som är en konstellation av det offentliga och näringslivet har 

varit överens om att frågan om julbelysning är ett trepartsansvar (kommun-fastighetsägare-handeln). 

I sista protokollet från Satsa på Salas möte (2012-08-23) finns att läsa under pkt 3: Satsa på Sala är beredda att ta 

en kostnad för julbelysningen, men hela kostnaden måste delas av kommunen, fastighetägarna och handeln. 

Satsa på Sala tilldelades 60.000 kr ur Sala Sparbanks Miljonen viket kommer väl till pass i frågan julbelysning. 



Motion angående försköningsreglemente 

Vid juletid brukar Salas affärsgator(Rådmansgatan, Drottninggatan, Norbygatan) 

kring stora torget förskönas genom uppsättning av belysningsanordningar och i syfte 

att skapa en stämningsfull anda bland salaborna. Det är ett inslag i julhandeln samt 

en viktig del i uppmärksammandet av högtiden. 

Under 2011 rådde det oklarheter kring hur försköningen av Sala skull ske under 

julen. Mycket av utsmyckningen centrerades därför endast till stora torget. Vilket 

resulterade i att handlare själva tog initiativ till att belysning kom upp längs med 

Rådmansgatan och även idag så sitter fortfarande belysning uppsatt vid 

Drottninggatan(Se bilaga på nästa blad). Vilket inte ger ett respektabelt intryck av 

staden. Vi som moderater anser att kommunen har ett absolut intresse i hur staden 

förskönas vid årstider och högtider samt bör densamma ha ett ansvar i att se till att 

Sala förskönas ändamålsenligt efter årstider i samråd med näringsliv och 

föreningsliv. Även är det viktigt att ett sådant arbete utgår från Sala Ekokommuns 

värderingar. Vi ser även att det saknas ett helhetsgrepp kring hur försköningen vid 

årstider och högtider av Sala skall vara reglerad. 

Därför föreslår vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Att Sala kommun utifrån Sala Ekokommuns värden i samverkan med näringsliv och 

iöreningsliv tar fram ett regelverk avseende kostnader, ansvar, och omfattning för hur 

~l:" köning och utsmyckning i Sala skall vara reglerad" årstider"och hö~tider. 

c...\l~~ . :tr~lt-eJ~ 
, e Mo'tflll~ Andreas Weiborn (M) 

Bilaga 
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