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Svar på interpellation
Yvonne Svensson och Gunilla Lindgren (Roslagens Oberoende Parti) har den 20
maj 2021 inkommit med en interpellation till Teknik- och klimatnämndens
ordförande Tommy Lundqvist (C) gällande hänvisningstavlor för turistinformation i
Hallstavik.
Bakgrund
Det finns privata aktörer som erbjuder kommuner, turistorganisationer och företag
turist- och besökskartor, informationstavlor, kartlådor, reklam mm. För ca 10-15
år sedan tecknade många kommuner avtal med aktörer inom denna bransch.
Norrtälje kommun tecknade avtal med företaget Sarasso AB som ansvarade för
uppförande, drift och underhåll av informationstavlor i kommunen. Sarasso AB
sålde därefter uppdraget till företaget Kartguiden AB. Det aktuella företaget
ansvarade för att hitta lämplig mark för informationstavlorna och teckna
eventuella markupplåtelseavtal och arrendeavtal samt undersöka om
informationsskylten var bygglovspliktig.
Aktuella styrdokument
Norrtälje kommun antog ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram 2018
och i juni 2019 antog kommunfullmäktige en ”Handlingsplan för Landsbygds- och
skärgårdsutveckling 2030.” I det arbetet ingår att dra upp mål, principer, riktlinjer
och framtagande av förslag på lämpliga åtgärder för bl.a. hur besöksmål ska
skyltas och informeras om.
Roslagskommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar har under 2021 bildat
ett gemensamt destinationsråd och det finns utkast till gemensam
destinationsstrategi för Roslagen. Nämnda strategi ska presenteras för
destinationsrådet och därefter beslutas politiskt innan årsskiftet. Varje enskild
kommun att kommer att kunna komplettera detta arbete med en egen kommunal
strategi.
Digitalisering och framtida behov
Digitaliseringen är en trend som påverkar alla sektorer, så även besöksnäringen.
Besökare och turister efterfrågar och förväntar sig digital besöksservice och
digitalt värdskap. Behovet av fysisk turistinformation i form av skyltar generellt
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och turistinformation på centralt placerade informationstavlor i synnerhet minskar
i betydelse.
I den mån det önskas nya turisminformationsskyltar finns det möjlighet för
föreningar och lokala utvecklingsgrupper att ansöka om pengar för att göra en
egen informationstavla inom ramen för ”Lokal utvecklingspeng, LUP”. LUP är ett
samarbete mellan Norrtälje kommun och Sparkbanksstiftelsen. Utlysningar sker
två gånger per år.
Statens väghållaransvar
Riksväg 76 och Norra Uppsalavägen i Hallstavik är statliga vägar och
väghållningsmyndighet är Trafikverket. Gatu- och parkavdelningen har inte
rådighet över skyltning på statliga vägar. Utifrån tidigare erfarenheter har
Trafikverket påtalat att i första hand bör angivelser som är av betydelse för
främmande trafikanters orientering prioriteras. Det betyder att geografisk
vägvisning normalt måste ges högre prioritet än till exempel vägvisning till
inrättningar, serviceanläggningar och turistmål. Generell kommuninformation och
turisminformation prioriteras ej.
Reglemente
Teknik- och klimatnämnden har enligt gällande reglemente inget ansvar för
turistinformation. Gatu- och parkavdelningen har inget ägarskap, förvaltning eller
drift av befintliga hänvisningsskyltar i vid Gulf i Sättra och har således ingen
rådighet över tavlorna. I den mån turistinformation är en kommunal angelägenhet
faller det inom ramen för kommunstyrelsen och arbetet med näringslivsfrämjande
arbete, besöksnäringsutveckling, marknadsföring, platsutveckling,
varumärkesarbete och kommunens generella informationsuppdrag.
Sammanfattning
Bedömningen är att förändringar av information och eventuell borttagning av
informationstavlan vid Gulf i Sättra måste bottna i dialog med aktuellt företag,
Kartguiden AB. Efter samberedning med Samhällsbyggnadskontoret och markoch exploateringsavdelningen är bedömningen att informationstavlan inte står på
kommunal mark.
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