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KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wigelsbo

Svar på medborgarförslag om att se över stadens gatuskyltar

Rubricerat medborgarförslag inkom den 28 januari  2019.

Förslagsstållaren beskriver svårigheterna med att avläsa gatunamn i Sala centrum,

och förslår därför att en översyn görs av stadens gatuskyltar  i  syfte att åtgärda där

så är erforderligt

I medborgarförslaget beskrivs att det behöver göras en översyn av gatuskyltarna i

staden. En del är slitna, några är felstavade, andra behöver bytas ut.

Förslagsställaren anser att det är vikti gt att gatuskyltar som både visar gatans namn

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

Medborgarförslaget 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.

För att kommunen ska kunna identifiera behov av att åtgärda skyltning är det viktigt

att det inkommer felanmälan på det som inte fungerar. Här är till exempel Salaappen

ett utmärkt verktyg.

Arbetet med att se över stadens gatuskyltning är viktigt för att göra Sala attraktivt

för besökare, och en fortsatt dialog med fastighetsägare för att åtgärda skyltning är

därför nödvändig.
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående  föreslår  jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige beslutar

tt anse medborgarförslaget besvarat

./

Anders Wigelsbo  ( C  )

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens  förvaltning DIARIENR: 2019/184

Angående  medborgarförslag om skyltning med gatunamn i alla
hörn i Salas stadskärna

Enligt förslaget ska skyltar med gatunamn sättas upp i stadens alla gatuhörn.  I  de

flesta gathörn finns i dagsläget skyltar och kommunen arbetar redan med

uppdraget. I vissa fall saknas skyltar beroende på att fastighetsägaren på dessa

platser inte tillåter att kommunen monterar skyltar inom deras fastighet.

Anton Sjöberg
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Medborgarförslag till kommunen
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en förening, skolklass. grannar)
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Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild
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Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen
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