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Svar på motion om monument vid rådhuset av Sala stads
grundare
Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) inkom den 26 november 2018 med
rubricerad motion
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
•

att en utredning tillsätts för att se över möjligheterna att uppföra ett
monument i anslutning till rådhuset, samt

•

att se över möjlighet att använda i dag befintlig byst av Gustav Il Adolf och
endast komplettera med piedestal, i anslutning till rådhuset

Motionärerna skriver att Sala stad gavs stadsprivilegier den 15 april 1624, av
dåvarande kung Gustav Il Adolf. Detta gav Sala möjlighet att bedriva handel och
därigenom växa som stad. Utan denna möjlighet hade vår stad inte haft samma
förutsättningar att växa finansiellt och bli den stad och tillika kommun den är idag.
Motionärerna anser att Sala stads grundare, Gustav Il Adolf förtjänar att hedras med
ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för orten.
Motionen har remitterats till kultur-och fritidsnämnden för yttrande.
I yttrande hänvisar Kultur och fritid till gällande "Policy för offentlig konst". Enligt
denna är Samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen ansvariga för
all fast konst, som drift och underhåll. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för
inköp, bedömning av kvalitet och placeringar.
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen och ser gärna att fråga
vidare utreds i syfte att få underlag gällande placering och kostnader för vidare
bedömning samt beslut.
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Kommunstyrelsen
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att placera den
befintliga bysten av Gustav Il Adolf i anslutning till Rådhuset.
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Yttrande internremiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala
stads grundare
INLEDNING
Sverigedemokraterna Sala menar att vår stads grundare, Gustav II Adolf förtjänar att
hedras med ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för vår
ort.

Beredning
Bilaga KFN 2019 /25, Yttrande remiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala
stads grundare
Kultur- och fri tidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande
Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta kontorets skrivelse som vår egen.
BESLUT
Kultur- och fritidsn ämnden beslutar
att anta kontorets skrivelse som vår egen.

Utdrag
Kommunstyrelsen
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Yttrande internremiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala
stads grundare
INLEDNING
Sverigedemokraterna Sala menar att vår stads grundare, Gustav II Adolf förtjänar att
hedras med ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för vår
ort..

Beredning
Bilaga KFN 2019 /18, Yttrande remiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala
stads grundare
Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande
Eva Stenberg (S) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till nästa sammanträde.
BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
_ att återremittera ärendet till nästa sammanträde,
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Internremiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala stads
grundare
Sverigedemokraterna Sala menar att vår stads grundare, Gustav Il Adolf förtjänar
att hedras med ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse
för vår ort. År 1624-04-15 gavs Sala Stad stadsprivilegier av dåvarande Konung
Gustav Il Adolf, något som gav Sala möjlighet att bedriva handel och därigenom
växa som stad. Utan denna möjlighet hade inte vår stad haft samma
förutsättning att växa finansiellt och på sikt blivit den staden och tillika kommun
den är idag.
Sverigedemokraterna Sala vill
• Att en utredning tillsätts för att se över möjligheter att uppföra ett monument
i anslutning till rådhuset
• Att se över möjlighet att använda idag befintlig byst av Gustav Il Adolf och
endast komplettera med piedestal, i anslutning till rådhuset

Enligt "Policy för offentlig konst" är Samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av
kommunstyrelsen ansvarig för all fast konst, som drift och underhåll.
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för inköp, bedömning av kvalite och
placeringar.
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen och ser gärna att frågan
utreds vidare i syfte att få underlag gällande placering och kostnader för vidare
bedömning samt beslut.

Kultur och fritid
Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef
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Den 15/04 1624 gavs Sala Stad stadsprivilegier av dåvarande Konung Gustav Il Adolf, något som gav
Sala möjlighet att bedriva handel och därigenom växa som stad. Utan denna möjlighet hade inte vår
stad haft samma förutsättning att växa finansiellt och på sikt blivit den staden och tillika kommun
den är idag.
Vi i sverigedemokraterna Sala menar att vår stad s grundare, Gustav Il Adolf förtjänar att hedras med
ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för vår ort.

Med ovanstående yrkar vi i sverigedemokraterna :
Att en utredning tillsätts för att se över möjligheter att uppföra ett monument i anslutning
till rådhuset
Att se över möjlighet att använda idag befintlig byst av Gustav Il Adolf och endast
komplettera med piedestal, i anslutning till rådhuset

För Sverigedemokraterna Sala
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Joel Liljekvist (SD)
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