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Kommunstyrelse

Yttrande till medborgarförslag - Skyltar vid infarterna till
Norsjö samhälle

Näringslivsavdelningen har getts möjlighet att avge ett yttrande på
medborgarförslag från Jesper Stenmark om nya stora skyltar vid infarterna
till Norsjö samhälle.
Förslagsställaren tar upp ett angeläget ärende som diskuterats internt i
förvaltningen men som nu bör leda till agerande. Det handlar om två
frågeställningar, dels vilken välkomnande bild vi vill visa för
kommuninnevånare och besökare till centralorten och dels om hur vi kan
marknadsföra olika evenemang som sker i kommunen.
På utsidan kommunhuset sitter sedan ett antal år tillbaka en mindre
elektronisk skylt där evenemang annonseras. Nackdelen är att ytan är
begränsad varför budskap måste ”rullas” fram.
Det bör noteras att fler och fler kommuner senaste åren investerat i större
elektroniska tavlor vid infarter för att kunna byta budskap förhållandevis
ofta. Vid kontakt med Arvidsjaurs kommun har siffran 100 000 per skylt
erhållits. Skellefteås stora skyltar kostade 400 000 kr
Med tanke på att Norsjö har fyra infarter till samhället samt en stor
reseknutpunkt i Bastuträsk, där även evenemang i kommunen borde
annonseras, är kostnaden för elektroniska skyltar i den omfattningen för
stor.
Näringslivsavdelningen föreslår därför att nya välkomnande plåtskyltar sätts
upp vid de fyra infarterna till samhället. Samtidigt utreds förutsättningarna
med tillhörande kostnadsanalys på en
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centralt belägen större elektronisk skylt för evenemang i Norsjö samhälle,
exempelvis i närheten av Folkets Hus eller där en ny busstation anläggs. I
utredningen bör även beaktas möjlighet för en liknande skylt i närheten av
järnvägsstationen Bastuträsk. Skyltarna ska givetvis kunna styras via webb
från informationsfunktionen på Norsjö kommun.
Förslag till beslut:
Näringslivsavdelning får i uppdrag att köpa in nya välkomnande plåtskyltar
och sätta upp dessa vid de fyra infarterna till Norsjö samhälle för ett
maximalt belopp av 80 000 kr.
Näringslivsavdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden
till införskaffande av en till två elektroniska skyltar för att kunna presentera
olika evenemang i Norsjö kommun. Utredningen bör vara klar att
presenteras 2015-03-01.
Härmed anse medborgarförslaget för besvarad.

