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Sammanfattning
Trafikkontoret har fått Vägledning för skyltar och ljus på remiss
från stadsbyggnadskontoret för svar senast den 30 september.
Vägledningen beskriver hur stadsbyggnadsnämnden ser på skyltar
och ljus i staden och hur stadsbyggnadsnämnden balanserar olika
intressen mellan varandra när någon söker bygglov.
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Trafikkontoret ställer sig i stort positivt till vägledningen men
framför ett antal mindre synpunkter, främst vad gäller hanteringen
av evenenamgsbanér, och de av trafiknämnden antagna Riktlinjer
för reklam och annan information på offentlig plats bör arbetas in i
dokumentet.
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Bakgrund
Trafikkontoret har fått Vägledning för skyltar och ljus på remiss
från stadsbyggnadskontoret för svar senast den 30 september.
Trafikkontoret fick även en tidigare version av vägledningen på
internremiss direkt från stadsbyggnadskontoret under våren.
Kontoret svarade på remissen med ett kontorsyttrande den 23 maj
2016. Materialet har därefter bearbetats och skickats ut på nytt. På
grund av en miss i trafikkontorets interna hantering lottades inte
ärendet på någon avdelning och handläggningen påbörjades först
efter att påminnelse mottogs från stadsbyggnadskontoret.
Trafikkontoret fick förlängd svarstid av stadsbyggnadskontoret till
den 7 oktober vilket dock inte medgav nämndbehandling av
ärendet. Kontoret svarade därför med ytterligare ett kontorsyttrande.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av trafikkontorets tillståndsavdelning i
samråd med övriga berörda avdelningar.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret ställer sig i stort positivt till vägledningen men
framför ett antal mindre synpunkter vad gäller specifika
formuleringar. Kontoret framför även att de av trafiknämnden
antagna Riktlinjer för reklam och annan information på offentlig
plats bör arbetas in i dokumentet. Kontoret anser att det dessa
riktlinjer sammanfattar på ett bra sätt vilka krav på skyltar som bör
ställas ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Kontoret framför också synpunkter på vägledningens formuleringar
kring vepor och evenemangsbanér som kontoret anser inte
överensstämmer med hur det fungerar i realiteten idag. Trafikkontoret har sedan lång tid tillbaka hanterat stadens evenemangsbanér som sitter på 120 platser i staden och bokas via ett
bokningssystem. Kontoret anser att ett krav på tillfälligt bygglov för
dessa skulle försvåra hanteringen av banéren och i onödan belasta
stadsbyggnadskontoret med något som idag redan fungerar
tillfredsställande.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att trafiknämnden lägger anmälan till
handlingarna.
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