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Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   
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1 Inledning  
Det ska vara lätt för besökare att hitta till kommunens olika verksamheter. Därför ska 
lokalerna vara tydligt skyltade, både invändigt och utvändigt. Skyltningen ska 
underlätta för besökare att hitta dit de ska och därifrån.  

Lekebergs kommun har flera olika lokaler och dessa riktlinjer syftar till att skapa en 
enhetlighet kring skyltning av kommunens olika lokaler och verksamheter. Det ska 
även vara tydligt för besökaren att de besöker verksamheter som tillhör Lekebergs 
kommun.  

All skyltning ska stämmas av med kommunens kommunikatörer innan beställningen 

görs.   
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2 Tillgänglighet  
Lekebergs kommuns verksamhetslokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.  I Plan- 
och bygglagen ställs krav på att åtgärda enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler.  

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna 
är enkelt att avhjälpa.  PBL, kap 8 § 12 st. 2  

Som enkelt avhjälpta hinder räknas bland annat skyltning, som ska vara tillgänglig och 
anpassad efter personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En 
genomtänkt skyltning underlättar dessutom för alla som använder kommunens 
verksamhetslokaler.   

Boverket har tagit fram exempel på enkelt avhjälpta hinder:  

 Bristande utformning av orienterande skyltning  

 Bristfällig skyltning  

 Bristande kontrastmarkering eller bristande varningsmarkering  

2.1 Publika lokaler  
Publika lokaler har verksamheter som vänder sig till allmänheten. Dit räknas lokaler 
där alla är välkomna, som till receptioner. För att bedöma om en lokal är publik eller 
inte behöver man titta på hur just den verksamheten ser ut. Det kan vara så att bara 
vissa delar i en byggnad har publika verksamheter och då gäller kraven endast i de 
delarna.  

2.2 Piktogram  
Ett piktogram är en bild som beskriver vad skyltningen hänvisar till, exempelvis en 
hiss eller en toalett. Att använda piktogram är vanligt i offentliga lokaler. Skyltar med 
piktogram är tydliga och snabba att avläsa. Piktogram underlättar även för personer 
med annat språk än svenska.  

I Lekebergs kommun används skyltar med piktogram i lokaler där många rör sig, 
exempelvis i entréer, till besökstoaletter och så vidare.  

Piktogram kan finnas på andra skyltar, eller användas som de är. Exempelvis för att 
markera ut Teleslinga.  
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2.3 Taktil skyltning och punktskrift  
Taktil skyltning innebär att texten är upphöjd så att besökaren kan känna texten med 
fingrarna. Orienterande skyltar i kommunens lokaler bör vara taktila och/eller 
kompletterade med punktskrift. Används punktskrift så ska den stå direkt nedanför 
texten.  

Taktil skyltning och punktskrift bör prioriteras särskilt i de lokaler där mycket 
allmänhet rör sig. Exempelvis i kommunhusets entré.  

För lokaler där allmänheten inte kan röra sig fritt, bör rutiner tas fram för hur 
besökare på bästa sätt hälsas välkomna och följs med i lokalerna.  

2.4 Märkning av golv och trappor 
Vid beställning av skyltar ska även eventuell märkning och kontrast av golv och 
trappor tas med.  

2.5 Skyltarnas placering ur ett tillgänglighetsperspektiv  
 Skyltar ska vara placerade 140-160 centimeter över golvet, räknat till skyltens 

överkant  

 Skyltar placerade vid dörrar ska hänga på handtagssidan 

 Skyltarna ska vara väl belysta och fria från reflexer  

Vid beställning av skyltar och montering ska särskild vikt läggas vid tillgänglighet. Det 
är också viktigt att skyltarna inte är för små utan de ska anpassas i storlek utifrån den 
lokal de ska sitta i.  
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3 Fasadskyltar  
En fasadskylt sitter på byggnadens fasad. Syftet med fasadskyltar är i första hand att 
underlätta för besökare att hitta verksamheten. Det är viktigt att beställa en skylt 
med belysning om detta behövs.  

Det finns två olika typer av fasadskyltar. Den ena används för att skylta upp 
verksamheter som har egna lokaler/namn. Detta gäller:  

 Förskolor  

 Skolor 

 Boenden 

 Bibliotek 

Ytterligare exempel kan finnas.  
På dessa fasadskyltar används verksamhetens eget namn. Skylten ska även innehålla 
kommunens logotyp. Använd den stående versionen, i färg eller svartvit.  

Den andra typen av fasadskylt används för att skylta upp fastigheter där Lekebergs 
kommun bedriver flera verksamheter, exempelvis kommunhuset. Dessa 
fastigheter/lokaler skyltas endast med kommunens logotyp. Förvaltnings- och 
verksamhetsnamn framgår då istället av en entréskylt som kan sitta antingen utanför 
eller innanför entrén. I dessa fall används den liggande versionen av kommunens 
logotyp.  

3.1 Exempel på fasadskyltar  
 

 

Exempel på fasadskylt för en verksamhet. Vit bockad plåt, text i Calibri.  
 

 

Exempel på en fasadskylt för en lokal där det finns flera verksamheter. Kommunens 
logotyp på vit bockad plåt. På kommunhuset kan lösa bokstäver användas istället för 
hel skylt. Vita bokstäver kan användas istället för svarta om det ger bättre kontrast.  
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3.2 Andra skyltar på fasaden  
De byggnader som Lekebergs kommun har sina verksamheter i ägs oftast av 
Lekebergs kommunfastigheter. En skylt som anger detta bör därför alltid finnas på 
fasaden. Denna skylt ska inte sitta tillsammans med fasadskylten då den bara 
markerar vem som äger byggnaden. En lämplig placering av en sådan skylt kan vara 
en gavel eller liknande.  

Ibland delar Lekebergs kommun lokaler med andra hyresgäster. Skyltning av andra 
verksamheter bör särskiljas från kommunens skyltar.  

4 Entréskyltar 
I vissa lokaler ska en entréskylt finnas för att ge besökaren en överblick över 
verksamheterna i lokalen. En entréskylt ska sitta antingen utanför eller innanför 
entrén.  

I vissa större lokaler, som skolor, är det bra att skylta med olika färger för att lättare 
kunna orientera sig i lokalerna. Om möjligt använd färger från Grafiska regler för 
Lekebergs kommun. Om det inte är möjligt utgå från de färger som skyltleverantören 
kan erbjuda. Detta ska stämmas av med kommunens kommunikatörer. Undvik gröna 
skyltar inomhus då de lätt kan förväxlas med utrymningsskyltar. Om olika färger 
används så är det viktigt att dessa färger återkommer i hänvisningsskyltarna, se 
avsnitt 5.  

4.1 Exempel på entréskyltar  
Observera att den slutgiltiga utformningen kan skilja sig åt beroende på leverantör 
och skylttyp. Riktlinjerna i detta dokument ska dock alltid följas.  
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Vid namnsättning kan det, utifrån besökarens synpunkt, vara bättre att använda 
annat namn än avdelningsnamn. Exempelvis skulle Måltidsenheten kunna skrivas 
separat då det kan vara svårt för en besökare att förstå att det tillhör Teknik och 
service. Ett annat exempel är att bygglov skulle kunna skrivas ut.  
Rådgör med kommunikationsteamet vid val av namn.  

Text i Calibri.  
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Skyltar vid skolor, eller större verksamhetslokaler, kan med fördel kompletteras med 
en skiss över lokalerna. Denna kan placeras under verksamhetsnamnet eller på en 
skylt bredvid beroende på storlek.  

Text i Calibri.   
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5 Hänvisningsskyltar  
Verksamheter som har externa besökare ska ha intern skyltning. I trapphus, utanför 
hissar och i korridorer där besökare kan göra ett vägval, ska en skylt visa vägen. 
Skyltarna finns till för att besökaren ska hitta rätt och skyltningen ska därför utgå från 
besökaren. Skyltarna kan sitta antingen på vägg eller hänga i taket beroende på 
lokalens utformning. På hänvisningsskyltar används inte kommunens logotyp.  

På hänvisningsskyltar kan piktogram användas, eller pilar för att visa riktning.  
Se avsnitt 2.2. 

5.1 Exempel på hänvisningsskyltar  
Text i Calibri. Pilarna i fetstil.  
Pilarna ska vara placerade utifrån riktning, se exempel nedan.  
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6 Dörrskyltar till kontor  
Skyltar utanför kontor ska vara av en sådan typ att en utskrift kan sättas in i ramen 
för att underlätta vid flytt, namnbyte och liknande. En extern leverantör ska alltså 
inte behöva användas för att byta innehållet i en dörrskylt.  

Mallar för utskrift finns på intranätet.  

Behöver en dörrskylt ha ett annat format för att passa lokalen så tillverkar 
kommunikationsteamet en ny mall vid beställning av skyltar.  

7 Fönsterdekor  
En annan variant av skyltning är text på glas. Ska sådan beställas så ska läsbarheten 
först säkerställas ur tillgänglighetssynpunkt, alternativt ska kompletterande skyltning 
finnas. Fönsterdekor kan också användas som ren dekoration, då behövs ingen 
ytterligare skyltning.   
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8 Beställning  
Innan en beställning om skyltning görs ska kommunikationsteamet kontaktas och 
bjudas in till möte. Vid leverans av korrektur så ska en kopia skickas till 
kommunikation@lekeberg.se. Då säkerställer en kommunikatör att skyltningen 
stämmer överens med de riktlinjer som finns framtagna.  

8.1 Ansvar för skyltning  
I vissa fall är det Lekebergs Kommunfastigheter AB, Leko, som ansvarar för 
skyltningen, och ibland är det verksamheten som själv ansvarar för att skylta upp sin 
lokal enligt de riktlinjer som finns. Ofta kan det vara olika ansvar för olika skyltar.  

I de fall där verksamheten ansvarar för skyltningen så är det chef för verksamheten 
som ansvarar för att lokalerna är tydligt skyltade och att skyltarna följer de riktlinjer 
som finns. Det inkluderar även Grafiska regler för Lekebergs kommun.  

8.2 Ekonomi  
Respektive verksamhet bekostar skyltarna i sina lokaler.  
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