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§ 154

Medborgarförslag om att sopa rent Stora Torget i Sala så att kullerstenarna kommer fram
INLEDNING
Medborgarförslaget är väckt av Eva Block den 28 maj 2018 och innebär ett önskemål om att sopa rent Stora Torget i Sala så att kullerstenarna kommer fram igen.

Beredning
Bilaga KS 2019 /172/1, medborgarförslag - sopa rent Stora Torget i Sala
Bilaga KS 2019 /172/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2019 /172/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande
Ledningsutskottet beslut§ 190, 2019-10-02

Yrkanden
Erik Hamrin (M) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Magnus Edman (SD) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Edmans (SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.
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Medborgarförslag
kullerstenarna

kommer fram igen

Torget i Sala kommun
medborgare

om att sopa rent Stora torget i Sala så alla vackra

har varit omtalat

tycker i vissa avseenden

är fantastiskt

tillgänglighetsanpassat

av torghandelsekipage,

för hela kommunens

torget är fyllt med grus berorjust

Om torget sopas rent kommer

försvåra framkomligheten

med mera. Att tillgänglighetsanpassa

har inkommit

på

det att försvåra uppställningen

för funktionshindrade

vissa områden

medborgare.

i en kommun

och barnvagnar

är ett lagkrav och således

inget man kan gå emot. Torget bör således inte sopas rent som det är konstruerat
Däremot

har diskussionerna

som exempelvis

Då Stora torgets konstruktion
påbörjat

kring torget medfört

att bitvis tillsätta

och

bör sopas rent medan andra tycker att torget

och optimalt

Orsaken till att det kullerstenstäckta
tillgänglighetsanpassningen.

under flera års tid. Flertaletförslag

att torget

platt marksten

tankar om att justera torgets

i nuläget.

konstruktion

eller liknande för framkomligheten.

påtalats vid ett flertal tillfällen

ett arbete för att utreda möjliga alternativa

har Samhällsbyggnadskontoret

lösningar för justering

av torget.

l

nuläget pågår en dialog med Länsstyrelsen

för att säkerställa

fornlämningar

beräknas att vara klart under hösten och kommer

under kullerstenen.

att presenteras

för politiken
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Kommunstyrelsens

Arbetet

att det inte förekommer

inom kort.
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funktionshindrade
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är ett lagkrav

som det nu är konstruerat,
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platt marksten
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eller liknande
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I nuläget

att bitvis sätta

framkomligheten.
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för
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just på
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tillgänglighetsanspassningen.

är fyllt med grus beror
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