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§ 142
Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18 (KS 
2019.012)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna 
besvarade samt avslår motionens tredje att-sats.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-11-13 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga 
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby 
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet 
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i 
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med 
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och 
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör 
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för 
avsatta medel.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om 
besöksinformation och skyltar vid E18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-
satserna besvarade samt avslår motionens tredje att-sats. 

Ärendet i korthet
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-11-13 en motion om att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag 
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på 
lämpliga platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid 
Karby/Brottby trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med 
kommunvapnet vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla 
skyltar i offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. 
Syftet med skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså 
deras aktualitet och att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil. 

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar 
som bör prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och 
samhällsnytta för avsatta medel.

Bakgrund
Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla 
skyltar i offentliga miljöer som både finns eller bör finnas i syfte att skapa ett 
kommungemensamt skyltprogram. Skyltprogrammet ska fungera som en 
kontinuitetsplan för skyltning så att den löpande driften säkerställs. Idag har 
kommunen ett stort antal kategorier av skyltar, såsom kommungränsskyltar, 
byggskyltar och informationsskyltar för respektive förvaltnings verksamheter. 
Skyltarna kan också ha olika budskap, exempelvis säljande skyltar för upplevelser och 
nöje, men också mer formell information och vägledning. 
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Kommunen har under lång tid saknat ett kommungemensamt skyltprogram. Behovet 
av skyltar är och har också tidigare varit allmänt stort. Detta har medfört att det 
historiskt gjorts flera insatser att hitta grafiska lösningar som svar på enskilda behov 
och för särskilda mål. Följden av det har blivit att utseendet på skyltarna ibland är 
inkonsekventa, vilket underminerar varumärket och verkar kontraproduktivt i att 
förmedla kommunens budskap på ett målgruppsanpassat sätt.

I arbetet med att ta fram det kommungemensamma skyltprogrammet ingår också att 
identifiera samtliga intressenter för att tydliggöra ägandeskapet för dessa inom och 
utanför kommunens organisation. Detta arbete innefattar således samtliga skyltar i 
offentliga miljöer och inte enbart besöksinformationsskyltar. 

Syftet med en kontinuitetsplan är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, 
alltså deras aktualitet och att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil. Det finns 
ett värde i samla detta i en kontinuitetsplan så att det inte förekommer olika skyltar 
på samma platser, vilka istället kan samproduceras och bli bättre ur 
kommunikationssynpunkt. 

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar 
som bör prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och 
samhällsnytta för avsatta medel.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid 

E18
2. Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt.
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Välkommen till Vallentuna, besöksinformationen och annan skyltning vid E18.

Vallentuna kommun har goda förutsättningar för besöksnäringen. Fornlämningar, runstenar, gamla

kyrkor, vacker natur och så mycket mer finns att erbjudas till den som är intresserad. Samtidigt har vi

stora möjligheter att nå ut till faktiska besökare eller potentiella besökare som färdas på bland annat
EL8 till och från Norrtälje.

Några förslag till insatser är att man sätter upp "Välkommen till Vallentuna"-skyltar i höjd med

Gillinge och Söderhall, har en plats med besöksinformation vid Karby/Brottby-trafikplats samt byter
ut de solblekta och uttjänta Vallentuna-skyltarna vid kommungränserna där färgen bland annat har

släppt från kommunvapnet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater øtt;

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att stitto upp "Völkommen till
Vallentuna"-skyltar på lömpligo platser utefter E1-8 inom kommunen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag ott utreda möjligheten ott bygga en plats för
besöksinformøtion i vid Korby/Brottby-trofikplats.

Vollentuna kommun verkar för att sritta upp nyo Vollentuno-skyltor med kommunvapnet vid
grcinserna till Vallentuna utefter EL8.

Fredrik Lindahl (SD)

mokraterna i Vallentuna
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