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Riktlinjer för kommunens egen skyltning
Skyltningen i kommunen fyller flera olika funktioner. Dessa riktlinjer ska säkerställa att kommunens avsikter med den egna skyltningen infrias och att
ansvaret tydliggörs. Detta dokument berör inte andra aktörers skyltning som
kräver bygglov och som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden.
Syfte

Botkyrka kommuns skyltning ska göra det lätt att orientera sig till och inom
de anläggningar och verksamheter som Botkyrka kommun ansvarar för.
Kommunens egen skyltning ska bidra till att kommunen uppfattas på ett positivt sätt och att bemötandet upplevs som gott.
Krav på kommunens skyltning

Byggnader där kommunen driver verksamhet, t ex skolor, äldreboenden och
sportanläggningar, ska vara tydligt skyltade enligt de principer som slås fast i
kommunens grafiska profil.
Den skyltning som kommunen ansvarar för eller kan råda över ska vara tillgänglighetsanpassad, d v s utformad så att olika typer av funktionshindrade
kan orientera sig. Det gäller både till och inom fastigheter, områden och verksamheter. Det finns särskilda riktlinjer för tillgänglighetsanpassning av skyltar.
Årlig handlingsplan

Respektive ansvarig för de olika skylttyper som beskrivs senare tar varje år
fram en handlingsplan för hur underhåll och nyanskaffning av skyltar ska gå
till. Aktiviteterna kopplas till respektive nämnds mål kring bemötande.
Skylttyper
Vägvisningsskyltar

Ett speciellt regelverk, vägmärkesförordningen finns och gäller för all vägvisning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för uppdatering, underhåll, placering och utseende.
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Vägvisning, informationstavlor handel- och industriområden,
serviceinrättningar

Informationstavlor vid bl.a. handel- och industriområden är en service för att
besökaren ska kunna orientera sig på området. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för uppdatering, underhåll, placering och utseende.
Vägvisning, kommungräns

Vid varje infart till kommunen finns vägmärken som upplyser trafikanter om
att man kommer till Botkyrka. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för
vägmärkenas placering, utseende och underhåll.
Vägvisning, brun/vita skyltar (turistiskt intressanta mål)

Tumba bruksmuseum är berättigad till brun/vit skyltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vägmärkenas placering, utseende och underhåll.
Vägvisning till naturreservat och naturområden

Ansvaret för placering, utseende och underhåll ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vägvisning till kulturmiljöer

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för placering, utseende och underhåll av skyltar till kommunens kulturmiljöer.
Vägvisning, gatunamnsskyltar

Ansvaret för placering, utseende och underhåll ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vägvisning, gång- och cykelvägar

Ansvaret för placering, utseende och underhåll ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Evenemangsskyltar

Evenemangsskyltarna (2) är placerade intill E4/E20 vid Eriksbergs industriområde (norrgående) samt Slagsta strand (södergående). Dessa skyltar är
uppbyggda i två delar, dels en bakgrundsbelyst ”Välkommen till Botkyrka”
med devis och dels en ljustidning där aktuella evenemang publiceras genom
kommunikation över gsm.
Kommunstyrelsen har antagit en policy för publicering. Publiceringen sköts
av Upplev Botkyrka AB. Ett underhållsavtal är tecknat mellan kommunen
och leverantören (årlig service inkl byte av lysrör). Operativt ansvarig är
Upplev Botkyrka AB på uppdrag av kommunledningsförvaltningen.
Informationstavlor Botkyrka
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7 informationstavlor är placerade på strategiska platser i kommunen. Skyltarna innehåller företagsinformation, en karta över kommunen samt kartblad att
ta med sig.
Kommunen har ett avtal med Företagsinformation i Skandinavien AB. Uppdateringar av översiktskartan bekostas av företaget. Övrig service sköts av företaget. Operativt ansvarig är Upplev Botkyrka AB på uppdrag av kommunledningsförvaltningen.
Miljöskyltar

I kommunen finns ett antal s.k. miljöskyltar som upplyser fordonstrafikanter
om regler för tomgångskörning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig
för skyltarnas underhåll, placering och utseende.
Anslagstavlor

Runt om i kommunen finns ett stort antal anslagstavlor. Dessa tavlor är till för
att fästa upp affischer om olika typer av evenemang i kommunen. Arrangörerna ser själv till att meddelande om evenemangen kommer upp på tavlorna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för tavlorna avseende, underhåll, placering och utseende.
Banderoller

För att sätta upp banderoller i kommunen krävs i regel bygglov. Banderoller
får inte sättas upp på broar över vägar och speciella bestämmelser reglerar när
dessa får sätts upp i närheten av vägar.
Fastighetsskyltar (kommunala verksamheter)

I byggnader där det bedrivs kommunal verksamhet, förutom vissa undantag,
ska det vid entrén finnas en sköld med kommunvapnet som talar om att verksamheten bedrivs i Botkyrka kommuns regi. Entrén ska också skyltas med
namn och verksamhet, exempelvis Förskolan Lövkojan i enlighet med kommunens grafiska profil. Fasaden på större byggnader, t ex gymnasieskolor,
kan behöva en särskild skylt som anpassas till byggnadens arkitektur. I tillägg
till detta ska även skyltning ske invändigt med krav på tillgänglighet (synskadade, demens etc.).
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för skyltarna avseende uppdatering, underhåll, placering och utseende.
Informationstavlor vid idrottsplatser

Informationstavlor vid idrottsplatser är en service för besökaren att kunna orientera sig på platser där det finns ett flertal hallar, planer etc. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för skyltarna avseende uppdatering, underhåll,
placering och utseende.

