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§ 24 Dnr 2019/000068 310 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om 
skylthysterin och skräpiga tomter längs våra vägar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen bör avlägsna skyltar som både är 
förfulande för landskapet och direkt farliga, då de på många platser skymmer 
sikten för trafikanter. I motionen vill man även att fastighetsägare ska städa 

skräpiga tomter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att det ändras i förslag till beslut från ”avslå” till 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Liv Stjärnlövs yrkande och 
finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till att den beskrivningen av hur 
kommunen generellt arbetar med skyltning samt redovisningen av rutinen 

med föreläggande om att städa tomter som används i förekommande fall.  

_____ 
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Motion av Pia Schröder (-) - Dags att ta hand om 
skylthysterin och skräpiga tomter längs våra vägar 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen bör avlägsna skyltar som både är 
förfulande för landskapet och direkt farliga, då de på många platser skymmer 

sikten för trafikanter. 

I motionen vill man även att fastighetsägare ska städa skräpiga tomter.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.    

Överväganden 

Av naturliga orsaker förekommer reklamskyltar mest längs Trafikverkets 
vägar där trafiken är som tätast. Trafikverkets driftentreprenörer har både 
löpande och periodvis ökad kontroll av vägområdena med tyngdpunkt på 

otillåtna skyltar. I de fall otillåten skyltning förekommer avlägsnas de. 

I de relativt få fall som olagliga skyltar förekommer längs de vägar som 

tillhör kommunen så avlägsnas de av personal i kommunen, alternativt 
kontaktas skyltinnehavaren som ombeds att ta ner skylten. Om så inte sker 
tas den bort i mån av tid och resurser, på bekostnad av skyltägaren om denne 

går att fastställa. Skyltar som innebär fara för trafikanter prioriteras. 

Det finns också skyltar där tillstånd inhämtats. Att få skylta för sin 

verksamhet eller sitt evenemang är en service från kommunens sida för 
företagare och liknande, under förutsättning att det sker på ett lagligt och 
korrekt sätt. Kommunen har löpande kontroll av skyltar och annat material 

för att säkerställa trafiksäkerheten. Hemmablindheten är dock ett faktum. 
Ansvariga inom gata och park bör oftare påtala för sig själva och 

medarbetarna, som en återkommande punkt på arbetsplatsträffarna, att 
skärpa blicken längs vägarna. 

Beträffande skräpiga tomter åligger det samhällsbyggnad att skicka ut ett 

föreläggande om uppstädning, antingen med stöd av Miljölagen eller Plan- 
och bygglagen, PBL. Specifika objekt rapporteras in från både medborgare 

och anställda på kommunen. Att rent generellt be medborgarna att städa på 
sina tomter blir troligen verkningslöst, då det inte finns specificerat i PBL 
exakt hur en städad tomt ska se ut. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås eftersom den anses besvarad med hänvisning till att den 
beskrivningen av hur kommunen generellt arbetar med skyltning samt 

redovisningen av rutinen med föreläggande om att städa tomter som används 
i förekommande fall.  

Daniel Jonsson 
Teknisk chef 

Roland Nanberg 
Servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 
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Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylthysterin och skräpiga tomter 

längs våra vägar. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 13 augusti 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 

Skickat: den 13 augusti 2018 09:34 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Dax att städa 
 
Motion till Mörbylånga Kommun 
Hög tid att städa vår kommun inför nästa sommar. Med den skylthysteri som råder längs våra 

vägar är det hög tid för kommunen att röjabland allt skyltande. Dessa skyltar kan vara både 
förfulande för landskapet och direkt farliga då de på många platser skymmer sikten för 

trafikanter. 
Ägare till skräpiga tomter där allmänheten passerar förbi, bör uppmanas att röja upp och snygga 
till.  

Pia Schrödef  


