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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2020-09-08

§ 281
Svar på mot ion om Uppsala kommuns grafiska
profil från Simon O Pett ersson (SD)
KSN-2019-03367
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Särskilt yttrande
Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
I processen att byta ut ”loggan” från 1986 var vi kristdemokrater drivande i att Uppsala
kommun skulle återta ett heraldiskt riktigt stadsvapen. Vi nådde så långt att beslutet blev
att det ursprungliga stadsvapnet skulle återtas och användas i ”ceremoniella
sammanhang” –exempelvis har vi vid debatten om flaggreglemente fått igenom ett
förtydligande om att kommunens flaggor ska prydas med stadsvapnet. Beslutet innebar
att blasoneringen från 1943 återtas, och stadsvapnet utformas enligt denna blasonering
(bör ske i dialog med riksheraldikern).
Logotypen från 1986 var en hybrid som varken var ett riktigt stadvapen eller någon bra
logotyp, och därför är vi inte emot att kommunen nu tagit fram en ny logotyp, även om
man kan ha synpunkter på formgivningen. Vi hade gärna sett en bredare användning av
stadsvapnet, men det viktigaste är att Uppsala nu åter har ett riktigt stadsvapen.
Yrkande
Jonas Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2020-09-08

Sammanfattning
Simon O Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att anta det gamla
stadsvapnet i form och blasonering från 1943 som ny logotyp för Uppsala, samt att
sluta använda den nu gällande logotypen i kommunens alla verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga, Motion om Uppsala kommuns grafiska profil från Simon O Pettersson
(SD)
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2020-06-03

Diarienummer:
KSN-2019-03367

Handläggare:
Staffan Ceder

Svar på motion om Uppsala kommuns grafiska
profil från Simon O Pettersson (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.

Ärendet
Simon O Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att anta det gamla
stadsvapnet i form och blasonering från 1943 som ny logotyp för Uppsala, samt att
sluta använda den nu gällande logotypen i kommunens alla verksamheter.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och
jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut.
Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2018 §137 om ny logotyp och reviderade
varumärkesprinciper för Uppsala kommun.
En del av bakgrunden till beslutet var att särskilja kommunal organisation och
verksamhet från staden Uppsala för att därigenom skapa ökad transparens och
synlighet för vad som är verksamhet i kommunal regi. Den reviderade visuella
identiteten för Uppsala kommuns organisation är även responsiv, vilket innebär att
storlek och utformning av logotyp kan anpassas för användning i digitala kanaler,
vilket den tidigare visuella identiteten inte var.
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I samband med beslutet om ny logotyp och visuell identitet beslutades även att återta
1943-års blasonering och gestaltning av stadsvapnet för staden Uppsala. Genom detta
skapas en tydlig, särskiljande och konsekvent identitet för verksamheter inom den
kommunala organisationen samtidigt som återtagande av blasonering och gestaltning
av stadsvapnet bidrar till en gemensam och samlande symbol för staden Uppsala.
I vissa traditionella, ceremoniella sammanhang där kommunledning, eller dess
representanter enskilt eller tillsammans med andra aktörer verksamma på platsen,
representerar Uppsala kan det vara lämpligt att använda stadsvapnet.
Genom återtagandet av blasonering och gestaltning av stadsvapnet för staden Uppsala
följs heraldiska principer samtidigt som historiska värden bevaras. En särskiljande
identitet för den kommunala verksamheten bidrar till synliggörande och transparens
avseende vad som är kommunal verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
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Bilaga, Motion om Uppsala kommuns grafiska profil från Simon O Pettersson
(SD)
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