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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppdrag angående ansvaret för skyltning och 
information om park-, torg- och gatunamn 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta riktlinjer för skyltning, bilaga 1, samt 
 
att  uppdra åt gatu- och samhällsmiljönämnden att efter beslut av namngivningsnämnden sätta 
upp namnskyltar på namngivna torg, parker och broar, samt komplettera den markerade 
stadskärnan med skyltar på tidigare namngivna platser och parker 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2 mars 2009 till kommunledningskontoret att tillsammans med 
berörda kontor ta fram ett förslag till hur platser ska skyltas upp med namn- och 
informationsskyltar. Bilaga 2.  
 
Arbetet har drivits från kommunledningskontoret med en arbetsgrupp bestående av 
representanter från gatu- och trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fritids- och naturkontoret, 
kulturkontoret samt namngivningsnämndens sekreterare.  
 
På kommunledningskontoret finns en ”Skyltgrupp” där kommunala kontor och representanter 
för Uppsala Tourism/Destinationsbolaget och Resecentrum finns representerade. Denna grupp 
har fått löpande information. 
 
Riktlinjerna har stämts av med Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO, och 
redovisats vid ett möte med det kommunala handikapprådet. 
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Föredragning 
Riktlinjerna för skyltning omfattar två typer av skyltar; namnskyltar och informationsskyltar. 
Förslaget ska gälla för hela kommunen.   
  
Riktlinjerna för utformning av informationsskyltar följer kommunens grafiska profil som 
beslutades av kommunstyrelsen 2010 (KSN 2009-0703). 
 
Härutöver finns skyltar som inte har direkt med fysisk plats att göra. Dessa berörs ej av dessa 
riktlinjer.  
 
Namnskyltar  
Namnskyltar sätts idag upp på gator och platser som namngivits av namngivningsnämnden 
och som fungerar som postadresser. Två olika färger på namnskyltar används i Uppsala. 
Standardskylten är vit med svart text, men i den historiska stadskärnan är skyltarna blå med 
vit text. Någon tydlig avgränsning för var blå skyltning sker finns inte. 
 
I skyltprogrammet föreslås att alla platser som namnges av namngivningsnämnden skall 
skyltas upp med namnskylt, även namn som inte är postadresser (parker, torg och broar). 
Namnskylten ska vara densamma som används för gatunamn men ska ha en egen färg och 
sakna kvartersnamn, se bilaga 1. (Ett par sifferuppgifter i bilagan ska kontrolleras) Ansvaret 
och kostnaden för att namnskyltar på de nya objekten tas fram och sätts upp föreslås ligga på 
gatu- och samhällsmiljönämnden. 
 
Informationsskyltar 
Det finns en bred flora av informationsskyltar i staden och för kommunen finns ingen 
gemensam utformningsprincip.  
 
Riktlinjerna ger gemensamma principer för hur kommunens informationsskyltar ska se ut, se 
bilaga 1. Syftet är att få en mer sammanhållen skyltning och förenkla för den som vill 
informera och berätta om staden. Riktlinjerna ska även kunna användas av andra intressenter 
såsom fastighetsägare m.fl.. 
 
För informationsskyltar gäller att berörd nämnd själv beslutar, bekostar och underhåller de 
skyltar som sätts upp. Bygglovhantering och samordningsförfarande ska ske som tidigare och 
påverkas inte av skyltriktlinjerna som endast berör utformningen. 
 
Kända Uppsalaprofiler, kända händelser m.m. 
Under arbetet med riktlinjer för skyltning har utformning av information som inte har med 
fysisk plats diskuterats. Att berätta, informera, skapa intresse och upplevelser kring såväl 
platser, platsnamn som olika spår i stadsrummet, är lockande i en stad som Uppsala. 
 
Inom projektet ”Kultur för Utveckling” finns delprojektet ”Kulturella spår i stadsrummet”. 
Detta syftar till att synliggöra platser som har koppling till kulturpersonligheter i Uppsala, 
t.ex. inom litteratur, konst, film, arkitektur. Där inryms den typ av information som inte i 
första hand är kopplad till namngivning av fysisk plats. Kulturnämnden är projektägare för 
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”Kulturella spår i stadsrummet”. Delprojektet har inte ingått i arbetet med riktlinjerna för 
skyltning.  
 
Ekonomi och organisation 
Namnskyltar för namngivna platser administreras på samma sätt som man idag administrerar 
gatunamnskyltar. Ansvaret för detta föreslås ligga på gatu- och samhällsmiljönämnden.   
  
Beträffande nya informationsskyltar är det initiativtagande nämnd som själv bekostar skylten. 
Kostnaden inkluderar investering och löpande drift av informationsskylten. Kostnad för skylt 
och uppsättning beräknas till 1000 kronor per skylt. 
 
Den ökning av namnskyltar som förslaget innebär motsvarar ungefär 5-7 namnskyltar per år 
och ska bekostas inom befintlig ram.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 




































