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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Bo Lindholm (SD) och Ragge Jagero (SD) inkom den 12 mars 2013 med rubricerad 
motion. Motionären föreslår att tekniska kontoret ser över skyltning som ger 
möjlighet till ett förbättrat sätt att navigera i Sala stad. 

Förslagsställarna skriver att dagens skyltar av vägar, gator och kvarter i Salas 
centrala delar är undermålig och att en översyn av dessa behövs. Att ett 
välfungerande skyltsystem bör komma så snart som möjligt. Personer som besöker 
Sala ska på ett enkelt sätt kunna hitta i staden. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden, men är inte ansvarig för 
utredning av behov och kostnader för skyltar för vägvisning, som till exempel 
inrättningar såsom vårdcentraler och industriområden, serviceanläggningar, 
tillfälliga arrangemang eller turistmål. l dessa fall har verksamheter möjlighet att 
beställa skyltar från tekniska kontoret. Kontorets policy är att skylten ska sitta från 
närmaste väg/korsning. Kontoret debiterar verksamheten kostnaden för skylt och 
uppsättning. Trafikverket är ansvarigt för vägvisningss!0;ltar som sätts upp på deras 
vägar. 

Tekniska kontoret ansvarar i sin helhet för skyltar angivna i vägmärkesförordningen 
(2007:90) som krävs för trafiksäkerhet. Det är bland annat varningsmärken, 
väjningsmärken och förbudsmärken. 

I samband med investeringsprojekt ingår översyn av skyltning och då även 
vägvisningsskyltar i projektet. För resecentrum/järnvägsstation pågår ett projekt 
där funktioner och tillgänglighet för att skapa ett attraktivt resecentrum ses över. 
l den översynen kommer även skyltning till just den platsen att justeras och 
kompletteras. 

Med anledning av detta anser inte tekniska kontoret att uppdraget att se över 
skyltningen ska ges till dem, men de ställer sig positiva till att en sådan utredning 
görs och kommer i det att vara en naturlig del i arbetet med inköp och montering av 
beställda skyltar. 

SA!AKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224"550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och 
kostnader för skyltar för vägvisning mm i Sala kommun 

att anse motion besvara 
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TEKNISKA KONTORET 

Lisa Granström 
SALAK 

Kommunstvrelsens förvaltning 

YTTRANDE 

Yttrande på motion om skyltning av gator och vägar i centrala Sala 
Tekniska kontoret har getts möjlighet att yttra sig över Sverigedemokraternas 
motion om att tekniska kontoret föreslås se över skyltningen i Sala stad. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden och tar tacksamt emot 
synpunkter på vart skyltning behöver kompletteras ochfeller bytas ut. 

VÄGVISNINGS SKYL TAR 
Tekniska kontoret är inte ansvarig för utredning av behov och kostnad för skyltar 
för vägvis ni ng, t. ex. inrättningar (ex vårdcentral, järnvägsstationer, 
industriområden), serviceanläggningar (ex hotell, restauranger, 
drivmedelsanläggningar J, tillfälliga arrangemang eller turistmål. 

I dessa fall har verksamheter möjlighet att beställa skyltar från tekniska kontoret. 
Kontorets policy är att skylten ska sitta från närmaste väg/korsning. Kontoret 
debiterar verksamheten kostnaden för skylt och uppsättning. 

Trafikverket är ansvariga för vägvisningsskyltar som ska sättas upp på deras vägar. 

VÄGMÄRKEN 
Tekniska kontoret ansvarar i sin helhet för skyltar angivna i vägmärkesförordningen 
(2007:90) som krävs för trafiksäkerhet. Det är bland annat varningsmärken, 
väjningsmärken, förbudsmärken. 

STÖRRE PROJEKT OCH DETALJPLANER 
I samband med investeringsprojekt ingår översyn av skyltning och då även 
vägvisningsskyltar i projektet. 

För t.ex. resecentrum/järnvägsstationen pågår ett projekt där funktioner och 
tillgänglighet för att skapa ett attraktiv resecentrum ses över. I den översynen 
kommer även skyltning till just den platsen att justeras och kompletteras. 

SAlAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 70 00 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

lisa.Granstrom@sala.se 
Direkt: 0224-74 7561 



Tekniska förvaltningen 

YTTRANDE 
Med hänvisning till ovanstående redogörelse anser Tekniska kontoret inte att ett 
uppdrag ska ges till kontoret för att se över skyltning som ger möjlighet till ett 
förbättrat sätt att navigera. Kontoret ställer sig dock positiva till att ett sådant 
arbete/utredning genomförs och kommer i det vara en naturlig del i arbetet med 
inköp och motering av beställda skyltar. 

Lisa Granström 

Enhetschef samhällstekniska enheten 
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Motion angående skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Dagens skyltning av vägar, gator och kvarter i Salas centrala delar är undermålig. 
En uppdatering av namnskyltar bör därfor ses över. 

2013 ·03- 1 2 

Ett väl fungerande skyltsystem där vägar, gator och kvartersnarnn, samt skyltning för olika 
institutioner, såsom sjukhus, järnvägsstation, busstation, bibliotek m. fl. bör komma till stånd 
så snart som möjligt. 

När utsocknes besöker Sala bör de på ett synbart och enkelt sätt kunna navigera ruot i vår stad 
utan stora stadskartor. Naturligtvis bör tillgång till sådana finnas i butiker och vid 
informationsplatser ruot om i staden. 

Gruvan tar sin beskärda del av turister men Sala har så mycket mer att bjuda på. 
Alla vill vi ha fler som gästar Sala, ja inte bara staden utan även dess omnejd, och som en del 
i detta måste vi skylta bättre for att alla skall hitta ruot i Kommunen. 

Vi Sverigedemokrater vill 

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Tekniska kontoret att se över skyltning som ger 
möjlighet till ett forbättrat sätt, att navigera, i forsta hand i Sala stad. 

Ransta 2013-03-0 l 

Bo Lindholm SD Sala 
0732-671013 


