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Motion om att se över stadens gatuskyltar

INLEDNING

Motionen är väckt av Eva Stenberg (S) den 12 december  2016  och förslaget är att en

översyn görs av stadens gatuskyltar i syfte att åtgärda där det behövs.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  171  /  1, motion  — se över stadens gatuskyltar

Bilaga KS 2019  /  171 /2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS  2019 /171  /  3, svar på motion från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

au anse motionen besvarad.

Glenn Andersson (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Glenn Anderssons [S)
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) reserverar sig till förmån för Glenn

Anderssons (S) yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MOTION

Väckes av: Eva Stenberg (5)

Se över stadens  gatuskyltar

Det behöver göras en översyn av gatuskyltarna i staden. En del är slitna. Några år felstavade. Andra

behöver bytas ut.

Det är viktigt att gatuskyltarna som både visar gatans namn och är en del av den etiska strukturen  i

stadsbilden är fräscha och stämmer överens med stadsbilden.

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta

att en översyn görs av stadens gatuskyltar i syfte att åtgärda och komplettera där så är erforderligt

Sala 2016-12—12

N_,( (':. .  I

Eva Stenberg (S)
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Samhällsbyggnadskontoret
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YTTRAND E

Motion om att se över stadensgatuskyltar

Sala kommun arbetar kontinuerligt med att tillsätta skyltar på de platser som saknar

skyltning. Alla vägar tillhör inte kommunen och kan således vara privata eller

statliga. Kommunen ansvarar således enbart för de skyltar som står på kommunal

mark.

Skyltar som sitter på fasader runt om i kommunen tillhör respektive fastighetsägare.

För att justera dessa skyltar måste kommunen alltid föra en dialog med

fastighetsägaren innan åtgärder kan vidtas. Vissa typer av fasad är ömtålig och

måste hanteras med försiktighet för att inte orsaka skada. Ömtåliga fasader är även

en anledning till att åtgärder inte vidtagits tidigare då ansvarsfrågan måste utredas i

första hand.

Kommunens Gata/Park-enhet arbetar kontinuerligt med att uppdatera skyltar i

kommunen. Det saknas idag tid och resurser för att möjliggöra regelbundna och

specifika kontroller av kommunens samtliga skyltar i dagsläget. När enheten stöter

på skadade eller bristfälliga skyltar i det dagliga arbetet byts dessa ut mot nya.

1 det fall att felstavade eller på annat sätt bristfälliga skyltar upptäcks i kommunen

bör kommunens Gata/Parkenhet informeras om vilken skylt det rör sig om samt var

i kommunen den återfinns så att nya skyltar kan placeras ut och ersätta skadade där

det behövs. På grund av det rådande ekonomiska läget i kommunen saknas

möjlighet att tillsätta ytterligare medel och resurser för att möjliggöra en högre

prioritering av arbetet.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Samhällsbyggnadskontoret

Box 304 Fax:  0224-188  50

733 25 Sala kommun.inf0@sala.se

www.sala.se
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Svar på motion om att se över  stadens  gatuskyltar

Eva Stenberg (S) inkom den 12 december  2016  med rubricerad motion

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att en översyn görs av stadens gatuskyltar i syfte att åtgärda där så är

erforderligt

Motionären skriver det behöver göras en översyn av gatuskyltarna i staden. En del

är slitna, några är felstavade, andra behöver bytas ut.

Motionären anser att det är Viktigt att gatuskyltar som både Visar gatans namn och

är en del av stadsbilden är fräscha och stämmer överens med gatubilden.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

AV yttrande framgår att Sala kommun kontinuerligt arbetar med att tillsätta skyltar

på de platser som saknar skyltning. Alla vägar tillhör inte kommunen och kan

således vara privata eller statliga. Kommunen ansvarar för de skyltar som står på

kommunal mark.

Skyltar som sitter på fasader runt om i kommunen tillhör respektive fastighetsägare.

För att justera dessa skyltar måste kommunen alltid föra en dialog med

fastighetsägaren innan åtgärder kan vidtas.

Kommunens Gata/Parkenhet arbetar regelbundet med att uppdatera skyltar i

kommunen. Det saknas tid och resurser för att möjliggöra regelbundna och specifika

kontroller av kommunens samtliga skyltar i dagsläget. När enheten stöter på

skadade eller bristfälliga skyltar i det dagliga arbetet byts dessa ut mot nya.

I de fall felstavade eller på annat sätt bristfälliga skyltar upptäcks bör

Gata/Parkenheten informeras om Vilken skylt det rör sig om samt var i kommunen

den återfinns så att nya skyltar kan placeras ut.

På grund av det rådande ekonomiska läget i kommunen saknas möjlighet att tillsätta

ytterligare medel och resurser för att möjliggöra en högre prioritering av arbetet.

Samtidigt kommer de skyltar som kommunen får kännedom om, till exempel genom

att allmänheten felanmäler skyltar, fortsatt att åtgärdas.

Anders WigelsboSALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224—188  SO anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala k0mmun.info@sala.se Direkt10224—74 71 00

www.5ala.se
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarat

I

\

Anders Wigelsbo  (  C  )

Kommunstyrelsens ordförande


