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Medborgarförslag - Sätt upp en digital 
termometer i Karlstads centrum 
Dnr TFN-2013-130     Dpl 71 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Tillstyrka Ditte Glännströms medborgarförslaget om att sätta upp en digital 
termometer i Karlstads centrum genom att uppdra åt teknik- och fastighetsförvalt-
ningen att verka för ett genomförande av förslaget inom ramen för Centrum 
Karlstads arbete med en trivsammare stadskärna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ditte Glännström att 
kommunen sätter upp en digital termometer någonstans i Karlstads centrum. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, § 5 att översända 
medborgarförslaget till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 17 januari 2013, § 5. 
Ditte Glännströms medborgarförslag den 2 januari 2013 
 
Ärende 
Ditte Glännström framför i sitt medborgarförslag att kommunen sätter upp en 
digital termometer någonstans i Karlstads centrum. Hon nämner att det i flera andra 
städer runt om i världen finns termometrar uppsatta i städernas centrum. Ditte 
menar i sitt medborgarförslag att detta skulle kunna öka trivseln i staden om man 
fick reda på vilken temperatur det är ute. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att förslaget är en god idé och kommer 
att presentera medborgarförslaget i sin fortlöpande dialog med Centrum Karlstad 
och med fastighetsägarna. Förvaltningen anser, liksom förslagsställaren, att det 
skulle förhöja trivseln i centrum med en termometer på en central plats. 
Dock så torde det vara upp till privata fastighetsägare att ansöka om att få sätta upp 
en sådan på sin fastighet.  
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
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Ditte Glännström 
Kristine Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen  
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