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Yttrande över remiss: Motion av David Winerdal (KD)
"Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"
Diarienummer: TN-2016-00598

Sammanfattning av ärendet
I en motion från David Winerdal (KD) föreslås att en inventering av befintliga anslagstavlor i
kommunen bör ske. Utifrån kartläggningen kan kommunen få en överblick över befintliga
anslagstavlors placering och skick.

Motionären föreslår också att vi ser över vilka offentliga platser det saknas möjlighet att
informera och annonsera på samt att förslag lämnas på hur många nya anslagstavlor som
behöver sättas upp.
Södertälje kommun har idag inga anslagstavlor uppsatta på offentlig mark där enskilda kan
annonsera fritt.
Samhällsbyggnadskontoret har haft ett samverkansmöte med Destination Södertälje (Ksk),
kultur- och fritid (Kof) samt kommunikationsavdelningen (Ksk). På detta möte beslutades att
om frågan behöver utredas är det kommunikationsavdelningen som ska ta reda på vilka sätt
medborgare, föreningar och politiska gemenskaper ska ges möjlighet att bli hörd. Därefter
behöver de utreda hur och var detta ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen daterad 2017-03-09
Motionen inkommen 2016-10-18

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Samhällsbyggnadskontoret förslag till nämnden
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse godkänns som nämndens svar och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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Till

Vårdinge-Mölnbo kdn

Från

David Winerdal (KD)

För yttrande senast

20 januari 2017

Innehåll

Motion av David Winerdal (KD)
"Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"

Kommentar

Motion väckt vid kommunfullmäktige 3/10 -16, remitteras till
tekniska nämnden, kommundelsnämnderna, Telge Bostäder AB,
Telge Fastigheter AB och Telge Hovsjö AB för svar senast 20
januari 2017.

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande
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Kristdemokraterna
MOTION 2015-10-03

Offentliga an§lag§tavlor - en demokratifråga
Södertälje ät en stad med aktiva och drivna invånare. Det är en kraft vi ska ta tillvara och bejaka.
De olika initiativen som kommer från exempelvis enskilda södertäljebor, föreningar och politiska
gemenskaper ska uppmuntras - en viktig del i att stärka möjligheten att bli hörd och sedd är
offentliga anslagstavlor.
Det är inte bra att de mest drivna på eget bevåg annonserar eller informerad på öppna ytor i
offentlig miljö. Dels uppstår lätt en viss orättvisa, och dels upplevs ett annonserande i större skala
som stökigt och ovårdat. Utöver det är det inte tillåtet. Många har inte resurser att annonsera via
affischering, än mindre ekonomiska r~surser att köpa annon~plats på traditionellt sätt
Det är därför viktigt att vi inventerar våra befintliga anslagstavlor i avseende på placering och
skick. Vid en sådan inventering kan kommunen få en överblick över anslagstavlor som behöver
ses över och på vilka offentliga platser det saknas möjlighet att informera och annonsera.
Utifrån en sådan karläggning och inventering kan förslag på hur många nya anslagstavlor som
behövs upprättas formuleras.
Folkets röst är viktigt för alla samhällen, inte minst här i Södertälje. Offentliga anslagstavlor är en
viktig demokratifråga.

Utifrån ovanstående föreslår Kristdemokraterna att:
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Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta ett inventera befintliga
anslagstavlor med avseende på placering och skick.
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att se över att reparera trasiga
anslagstavlor för att få dem i användbart skick.
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att efter dokumenterat behov sätta upp
nya anslagstavlor på centrala offentliga platser i alla kommundelar.

, -För Kristdemokraterna i Södertälje,
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David Winerdal, gruppledare (KD)

