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Svar på medborgarförslag om att göra Stora Torget i Sala mer 
handikappsanpassat 

Ingemar Larsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Stora Torget i Sala ska blir mer handikapp
anpassat, i enlighet med kartskiss och föreslagna åtgärder. Den nuvarande 
kullerstensbeläggningen gör det svårt för människor med olika tyder av 
funktionshinder att beträda torget. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden samt till kommunstyrel
sens förvaltning, Planering och utveckling. 

Tekniska förvaltningen har lämnat en utförlig redovisning av tankegångar och 
historia kring att göra torget mera tillgängligt för alla. Man skriver i sitt yttrande att 
förslagsställarens tankar kring utformning av Stora Torget är realistiska och bra, att 
tillgängligheten ökar och torget får nya funktioner och mer besökare, men att det 
krävs investeringsanslag för genomförande. Man betonar även att förändringar 
måste ses i ett större sammanhang "där funktion, användning och utformning 
klargörs för hela torgytan och omgivande gågator. Ett genomförande kan dock ske 
etappvis. Förvaltningen föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag tillsammans 
med övriga berörda enheter i kommunstyrelsens förvaltning, arbeta vidare med 
intentionerna i medborgarförslaget. Och att processen fram till färdigt förslag och 
beslut bör involvera Sala borna. 

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse vilka lagar och förordningar 
som kommunen måste ta hänsyn till beträffande ändringar i stadsbilden. Man 
framför också att arbetet med tillgängligheten måste ta stor hänsyn till den 
kulturhistoriskt värdefulla kullerstensbeläggningen på Stora Torget och att 
lösningen måste arbetas fram i samråd där alla intressen tillgodoses. Förvaltningen 
föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att arbeta fram en lösning på 
tillgängligheten för Stora Torget. 

Hur Stora Torget skall göras mer tillgängligt utan att förstöra värdefulla 
kulturhistoriska miljöer har länge varit ett kärt samtalsämne i Sala kommun. I den 
nya politiska organisationen finns möjlighet till medborgardialog under ledning av 
fullmäktigeberedningar. Vad vore inte mer lämpligt än att fullmäktige ger 
Beredningen för Samhällsbyggnad och hållbar utveckling i uppdrag att genomföra 
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Kommunstyrelsen 

medborgardialog i frågan kring Stora Torgets tillgänglighet och bevarande av dess 
värdefulla kulturhistoriska miljö och omgivningar. 

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

iill ge Beredningen för Samhällsbyggand och hållbar utveckling i uppdrag att genom 
medborgadialog redovisa förslag och kostnader för ökad tillgänglighet till Stora 
Torget med bevarande av dess värdefulla kulturhistoriska miljö och omgivningar. 

att anse medborgaförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Samhälls tekniska enheten 
Göran Söderberg 

Kommunstyrelsen ! SALA KOMMUN I Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 28 

YTTRANDE 

Medborgarförslag - Gör Stora Torget i Sala mer handikappanpas
sat 

Tekniska förvaltningens omedelbara reaktion är att medborgarförslaget överens
stämmer väl med de planer vi arbetade med senast, i en förvaltningsövergripande 
grupp. Föreslagen värme i stråken visade sig dock svår och dyr att genomföra. Det 
finns ett utkast till förslag och en del skrivet kring arbetsgruppens tankar. Och 
andras! Det har ju pågått diskussioner länge kring förändrad funktion, användning 
och utformning av Stora Torget. Det har gjorts en hel del olika förslag och många 
ideer har dykt upp under årens lopp. Stora Torgets utseende och funktion engagerar 
och intresserar salaborna! 

Arbetsgruppen avbröt arbetet senast på grund av att de medel som var avsatta (5 
miljoner 2011) flyttades av förra majoriteten till åtgärder i stadsparken. Dessa me
del för åtgärder i stadsparken togs bort av den nuvarande majoriteten, i avvaktan på 
att den tillsatta politiska gruppen skulle presentera sitt förslag till hur stadsparken 
skulle förändras. Planerna på förändring av Stora Torget flyttades då fram i tiden för 
att i senaste förslag till Budget 2013 och VEP 2014-2015, Strategisk plan invester
ingar, ligga utanför planperioden. Investeringen är nu föreslagen till 2.4 miljoner. 

Då Tekniska förvaltningen sedan länge haft medel avsatta i planerad investerings
budget så finns ju en politisk vilja och ambition att torget förändras, varsamt mo
derniseras och tillgängliggörs. Projektet har dock återkommande flyttats fram i ti
den. Planerna har alltså inte kunnat förverkligas på grund av avsaknad av medel för 
genomförande. Våra planer är dock sedan länge politiskt informerade om och i prin
cip bejakade. Inga principiellt skilda uppfattningar om torgets framtida utseende 
och funktioner har då framkommit. 

Tankarna bakom arbetsgruppens förslag ser ut så här. Kullerstenstorget, centralt 
placerat i staden, är starkt sammanbundet med rutnätsstadens karaktär och histo
riskt förankrat. Kullerstenstorg med den kvalitet detta har blir alltmer ovanliga. Det 
gäller att slå vakt om det alltmer unika. Tillgängligheten på kullerstenstorg blir dock 
begränsad, då ca 1/3 av stenens yta ska vara synlig för att kullerstensytan ska få 
avsedd karaktär. För att förbättra tillgängligheten och ändå ha kvar kullerstenen 
har, som en kompromiss sedan ett antal år tillbaka, ytan fyllts med stenmjöl. Karak
tär och utseende försämras men tillgängligheten förbättras. Sättningar i torget gör 
vissa ytor helt grusbelagda. Torra och blåsiga perioder yr damm på och kring torget. 
Arbetsgruppens förslag inriktades på att förbättra tillgänglighet och funktioner samt 
på att återskapa det ursprungliga kullerstenstorget på större delen av torgets yta. 

Det förändrade och nya torget måste planeras i ett sammanhang där funktion, an
vändning och utformning klargörs för hela torgytan och omgivande gågator, medan 
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Tekniska förvaltningen 

genomförande eventuellt kan ske etappvis. I detta sammanhang ska medborgarför
slaget ses. Provisoriska dellösningar för att åtgärda en av flera konstaterade önsk
värda förbättringar tenderar att bli kostsamma, orsaka andra problem samt i värsta 
fall bli permanenta. 

Arbetsgruppens nuvarande förändringsförslag går i korthet ut på att flytta torghan
deln till de planerade diagonala stråken som förses med eluttag samt att renovera 
och återskapa ett grusfritt kullerstenstorg på övriga ytor. Runt kandelabern, där 
stråken möts, planeras en torgyta och kring kandelabern en trappformad sittplats. 
Nya anordningar kring träden måste skapas så att träden får bättre villkor och så att 
det ser trevligare ut. Vatten, ljussättning, utsmyckning, sittplatser mm tillkommer. 
Allt material är naturmaterial (sten, stål, järn, trä etc.) 

Stora torget är knutpunkten i staden. Här samlas många funktioner och aktiviteter. 
Torgets utformning har därför stor betydelse för staden och salaborna. Själva pro
cessen fram till färdig bygghandling avsåg vi därför bedriva ungefär som ett plan
ärende. Salaborna och politiska instanser måste ju få tillfälle till synpunkter och 
kunna påverka det framtida torgets utseende och funktion. Utställningar med remis
ser, hemsidan, informationsmöten och aktiviteter planerades. Plane rings processen 
blir med detta förfaringssätt mer än ett år. 

Tekniska förvaltningen (KSF Tekniska kontoret) avser att fortsätta planeringen för 
Stora Torgets framtida fysiska förändring och delvis ändrade funktion och använd
ning när vi får besked om när investering ska ske och hur stor denna investering 
blir. 

Slutsats 
Tekniska förvaltningen anser att förslagsställaren Ingemar Larssons tankar kring 
utformning av Stora Torget är realistiska och bra, men att de kräver investeringsan
slag för genomförande. Tillgängligheten ökar och torget kan få nya funktioner och 
bli än mer besökt. Det gynnar livet i staden. Medborgarförslaget överensstämmer 
också i huvudsak med den senaste kommunala arbetsgruppens tankar och förslag. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen (KSF Tekniska kontoret)bör, när det blir aktuellt, ges i upp
drag att i samverkan med övriga berörda enheter i kommunstyrelsens förvaltning, 
arbeta vidare med intentionerna i medborgarförslaget. Processen fram till färdig 
bygghandling ska bedrivas i likhet med ett planärende. Salaborna och politiska in
stanser ska ges tillfälle att lämna synpunkter på tjänstemännens förslag och kunna 
påverka det framtida torgets utseende och funktion. Utställningar med remisser, 
information på hemsidan, informationsmöten och aktiviteter ska därför genomföras. 
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YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Per Skog Kommunstyrelsen 

Yttrande: Medborgarförslag - Gör Stora Torget i Sala mer 
tillgänglighetsanpassat 
Ingemar Larsson har lämnat in ett medborgarförslag om att tillgänglighetanpassa 
Stora Torget. Han önskar anlägga stråk med marksten och värmeslingor diagonalt 
över torget, ungefär som gågatorna runt torget. 

r detta yttrande redovisar jag vilka lagar och förordningar som vi måste ta hänsyn 
till beträffande ändringar i stadsbilden. 

Sala är en historisk stad som grundades som gruvstad under Silvergruvans 
verksamhetstid. Staden har bevarat många gamla byggnader och är tillsammans 
med Silvergruvans turistmål historiskt intressant att besöka. Stora Torget med dess 
kullerstenar utgör en del av kulturarvet för gruvstaden Sala. 

Under många år har det ritats på förslag att modernisera Stora Torget men åsikterna 
har varit många och det har varit svårt att enas om nivån på åtgärderna. På senare 
tid har kullerstenarna blivit allt mer intressanta för att förstärka stadens historia 
som turistmål. Det finns inte så många torg kvar i Sverige med dessa kullerstenar 
som kallas kattskallar. Kullerstenarna är dessutom utlagda i olika mönster men på 
vissa delar har mönstret förstörts av olika anledningar. 

TILLGÄNGLIGHET 
Hittills har tillgängligheten underlättats genom att man lagt grus ovanpå 
kullerstenarna för att jämna ut underlaget. Det är en kompromiss som verkar 
fungera då torget idag besökts av många med rollatorer och barnvagnar. De som vi 
har pratat med tycker att det går bra att köra på torget med rollator på de områden 
där det finns mycket grus runt stenarna. Sedan finns det delar av torget som har 
sämre tillgänglighet. Dagens lösning på tillgänglighetsfrågan är inte långsiktigt 
hållbar beträffande utseende och underhåll. 

Det krävs inget bygglov för att göra stråk med annat material på torget men 
ändringen kan ändå vara oförenlig med lagen. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
l PBL regleras bland annat tillgänglighetsfrågor och förbud mot förvanskning av 
kulturhistoriskt värdefulla platser. Det är inte självklart att tillgängligheten alltid ska 
tillgodoses. 
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Enligt PBL ska publika lokaler och allmänna platser göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett 
kravatt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Dock menar lagen att kostnaden för att 
åtgärda ett sådant hinder ska vara rimlig. Är kostnaden för hög är det inte ett "enkelt 
avhjälpt hinder" vilket fallet med att ändra markbeläggningen på Stora Torget. 

PBL KapS 

12 § Allmänna platser och andra områden 
Det som gäller ifråga om tomter ska i skälig utsträckning tillämpas också på 
allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen 
eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av 
denna lag. 

Ett hinder mot tillgänglighet Eller ;användbarhet på en allmän plats ska alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

13 § Förbud mot förvanskning 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på: 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

SLUTSATS 
KSF menar att arbetet med tillgängligheten måste ta stor hänsyn till den 
kulturhistoriskt värdefulla kullerstensbeläggingen på Stora Torget och att lösningen 
måste arbetas fram i samråd där alla intressen tillgodoses. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
KSF föreslår att Kommunstyrelsen beslutar 

att Tekniska kontoret har uppdraget att arbeta fram en lösning på 
tillgängligheten för Stora Torget 

att medborgarförslaget är med denna skrivelse besvarad 
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Medborgarförslag 

Datum: 2012-0S-1O 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 2S Sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2012 10 

_________ ". _________________ w __________________________________________________________________ _ 

Namn: J.~~~E!~~"~~_~~~~ ___________________________________ . ______________________ . _______________ _ 

Gatuadress: Särbo 125 _________________ w _________________________ w_w ____________________________________________ "_. 

Postnummer, ort: .J.~~2.~?~~ _________________ w __________________________________________ w_._ww ________________ w. 

Telefon: _Q.224-!.IJ_~~!'_.lJ?.IJ~§~~§l~ _____________________________________________________________________ _ 

Förslagets rubrik: Gör Stora torget i Sala mer handikappanpassat. 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Den nuvarande kullerstensbeläggningen på Stora torget i Sala gör det svårt för personer med problem att gå och 
behöver hjälp av kryckor eller rullator. Ingemar Larson lämnade bifogad skiss till hur han föreslår hur kommunen 
skulle kunna bygga om torget med marksten och värmeslingor som gatorna runt torget har i dag. 

Jag fick uppdrag av Ingemar Larsson att fYlla i denna blankett för hans räkning och bifoga hans förslag. 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida, 
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