KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-13

§ 224
Uppdrag om riktlinjer för nya och befintliga skyltar samt överföring
av investeringsmedel till befintlig skyltpark
Dnr KS/2019:401
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ändra tidigare beslut från 23 maj 2017, § 109, till att
inte inkludera uppsättning av ortsskyltar med karta och information samt att
avsatta medel i stället används till investering i befintlig skyltpark och i digitala
lösningar.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
beslutsunderlag för digitala motorvägsskyltar.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett
kommungemensamt arbetssätt och rutiner för hantering av nya och befintliga
skyltar samt borttagning av gamla skyltar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2017, att finansiera ortskyltar med karta och
information, evenemangsskyltar samt att uppdatera kommunens skyltprogram.
Av de tre beslutspunkterna har två genomförts. Uppsättning av
evenemangsskyltar och uppdatering av kommunens skyltprogram är klart.
Däremot har endast en av tio ortsskyltar med karta och information har satts upp.
Ortsskylt med karta och information finns vid Åsa station. Där ansågs det finnas
ett specifikt informationsbehov. Övriga platser som utsetts har inte samma
tydliga informationsbehov via en skylt, vilket gjorde att nyttan med skyltarna
bedömdes tveksam. Beslutet om att sätta upp ortsskyltar med information och
karta föreslås därför att ändras. Avsatta medel föreslås istället användas till att
investera i befintlig skyltpark samt för att möjliggöra digitala lösningar, där det
finns specifika behov.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 151
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109
Expedierat/bestyrkt
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Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Hansson (C), finner att det endast finns ett förslag till
beslut, kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-15
Diarienummer

KS/2019:401

Samordnad skylthantering
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram kommungemensamma
riktlinjer för nya och befintliga skyltar.
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut från 23 maj 2017, § 109, i den del
som avser uppsättande av fem nya ortsskyltar med information och karta.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra kvarvarande investeringsmedel från det avsatta 190 000 kr till
investering i befintlig skyltpark samt för att möjliggöra digitala skyltlösningar, där det finns specifika
behov.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2017, § 109, om finansiering av evenemangsskyltar och ortskyltar
med karta och information samt om uppdatering av kommunens skyltprogram.
Efter att beslutet utvärderats och omvärldsbevakning genomförts, konstateras att förutsättningarna för
skyltprojektet förändrats över tid. Digitalisering är en del av samhällsutvecklingen, vilket påverkar
behovet av skyltar och ger möjlighet till nya lösningar.
Beskrivning av ärendet
För att etablera ett samordnat och effektivt arbetssätt som möter behoven av skyltning hos de som bor,
verkar och vistas i Kungsbacka kommun, behöver kommungemensamma riktlinjer för skyltar tas fram.
Samtidigt bör beslutet att finansiera ortsskyltar med information och karta upphävas. Kvarvarande
medel från de avsatta 190 000 kr bör i stället användas till att investera i befintlig skyltpark samt för att
möjliggöra digitala skyltlösningar, där det finns specifika behov. Övriga delar i kommunstyrelsens
beslut från 23 maj 2017, § 109, är redan genomförda och berörs inte av detta beslut.
Ärendet har varit uppe för avstämning i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 151
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Elisabeth Lundin
Enhetschef
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§ 109
Finansiering av skyltar 2017 - 2018
KS/2016:192 2.9.0.1
Beslut
Fem nya evenemangsskyltar och informationsskyltar i fem av
kommunens orter ska sättas upp under 2017 till en investering på
565 000 kronor. Varav 190 000 kronor är en investering för
kommunstyrelsen och 375 000 kronor för nämnden för Fritid & Folkhälsa.
Finansiering sker utan upplåning inom kommunens befintliga
investeringsbudget.
Investering 2018 på 790 000 kronor inarbetas i kommunbudgeten detta
år. 600 000 kronor avser investeringsbudget för nämnden för Fritid &
Folkhälsa och 190 000 kronor för kommunstyrelsen.
Driftskostnaden 2017 uppgår till 46 000 kronor för evenemangsskyltarna
för Fritid & Folkhälsa, och till 67 000 kronor för bygglov och uppdatering
av kommunens skyltprogram för kommunstyrelsen. För ortsskyltar en
driftkostnad om 24 000 kronor för kommunstyrelsen Finansiering sker ur
kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter.
För 2018 inarbetas driftkostnaden för evenemangsskyltar om 116 800
kronor i kommunbudgeten för Fritid & Folkhälsa och för ortsskyltar med
47 000 kronor till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunens nya evenemangsskyltar och ortsskyltar kräver finansiering med
kommunala medel.

Evenemangsskyltar

De gamla skyltarna för affischering av evenemang i kommunen måste bytas ut
och inom projektet Samordnad skylthantering har en ny konstruktion tagits fram.
Fem sådana skyltar ska sättas upp under 2017 i Kungsbacka stad och kräver
finansiering med 375 000 kronor.
För 2018 planeras för åtta evenemangsskyltar i kommunens övriga orter till en
investering av 600 000 kronor. Denna investering inarbetas i budgeten för den
ansvariga nämnden Fritid & Folkhälsa.
Expedierat/bestyrkt
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Kostnaderna 2017 för drift av evenemangsskyltarna samt bygglovsansökan med
25 000 kronor kan finansieras via OF-medel. Kostnaderna 2018 för dessa är
46 800 kronor.

Ortsskyltar

Vi planerar för att ortskyltar med karta och information sätts upp i fem av
kommunens orter under 2017 till en investering av 190 000 kronor.
För 2018 planeras för ytterligare fem ortskyltar i övriga orter. Denna investering
inarbetas i kommunbudgeten för den ansvariga nämnden kommunstyrelsen.

Uppdatering av kommunens skyltprogram
Vi behöver under 2017 komplettera kommunens skyltprogram till en
beräknad kostnad av 60 000 kronor. Finansiering av detta kan ske via
OF-medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-04, § 105
Tjänsteskrivelse, 2017-01-30
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret B. Ericson, Kommunledningskontoret ekonomi.
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