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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

MISSIV

Startbesked ombyggnation av stora torget
Bakgrund

Att göra om Stora torget i Sala har varit på gång under en lång tid. Redan idag är
torget av viktig mötesplats i staden med en aktiv torghandel och återkommande
evenemang. 2024 fyller Sala 400 år som stad och till detta vore det trevligt att kunna
inviga ett nyrenoverat och framtidsanpassat torg. Om det ska vara möjligt måste
arbetet påbörjas snarast.
En stor brist på ytan är markmaterialet kullersten som visserligen är
kulturhistoriskt, men har en brist ur tillgänglighetsperspektiv. För att försöka råda
bot på frågan har stenmjöl lagts på ytan, vilket inte gör den speciellt vacker eller
funktionsduglig idag. Träden runt torget bidrar till småstadskaraktären och kan leva
länge till om de får bättre förutsättningar med renoverade växtbäddar. Detta ger
också bättre möjligheter till att förstärka grönstrukturen och utveckla
dagvattenhanteringen på torget. Belysning, möblering och konstnärlig utsmyckning
bör få en naturlig del i torgets utformning.
Möjlighet till bidrag

Enligt kommunens energi-och klimatstrategi ska förbättrade
cykelparkeringsmöjligheter prioriteras vid, strategiskt lämpliga, offentliga platser.
Torget borde ses som en sådan plats. Det bör därför också tas med i arbetet.

En annan aspekt handlar om nedskräpning. Nedskräpningsbegränsande åtgärder
bör beaktas i samband med torgrenoveringen. Torget är idag ett problemområde.

Möjligheterna att söka externa medel undersöks och nyttjas i möjligaste mån vad
gäller åtgärder med bäring på miljö-, klimat- och dagvattenförbättrade åtgärder.
Innovativa lösningar ska eftersträvas.
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Medborgarmedverkan

En motion har tidigare inkommit från Socialdemokraterna angående att man vill se
att medborgarna får vara med och bestämma över hur stora torget ska se ut när det
görs om. I samband med att torget görs om vill man utlysa en arkitekttävling där
sedan medborgarna får vara med och rösta på de olika alternativen. Motionen har
ännu inte hanterats politiskt. Men involverade tjänstepersoner ser gärna att någon
form av medborgarmedverkan anordnas på det vis som är möjligt under pandemin.
Då barnkonventionen blev lag 2020 ser tjänstepersoner gärna att barn och unga på
något vis lyfts in i processen, med ett fokus på barn och unga i den
medborgarmedverkan som genomförs.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomi
Summorna är en uppskattning av kostnader. Efter utredning och projekteringsstart
2021 kan sifforna uppdateras.
Gatuprojekt

Parkprojekt

2021

200tkr
100tkr

2022

200tkr

1500tkr

2023

5000tkr
100tkr

2024

600tkr

Konsekvenser av beslut
Sala får ett upprustat torg som kan invigas under jubileumsåret 2024. Målet blir att
utveckla torgområdet till en trygg och tillgänglig mötesplats med fortsatt tillgång till
grönska. Torget kommer alla salabor till glädje och ger en stolthet för invånare och
besökare.
Torget sköts redan idag och med en renovering borde underhållet inte öka, kanske
att behovet minska med mer lättskötta material etc.

Som alltid tillkommer ränte- och avskrivningskostnader som belastar
driftbudgetarna.
Förslag till beslut:

att starta gatuprojektet för stora torget med 200tkr 2021, 200tkr 2022, 5000tkr
2023 och 600tkr 2024.

att starta parkprojektet för stora torget med 100tkr 2021, 1500tkr 2022 och 100tkr
2023.
att Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka samt söka de bidrag som går med
tanke på miljö-, klimat- och dagvattenförbättrade åtgärder.
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