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Motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar  
Svar 
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Samuelsson (S) och Lena Åsberg (S) har lämnat en motion om 
pictogrambilder i kommunala anläggningar, daterad den 4 mars 2013. 
 
Motionärerna yrkar att kommunala anläggningar i Gislaveds kommun 
tillhandahåller information i form av pictogram. 
 
Syftet är att så många som möjligt i Gislaveds kommun ska kunna vara delaktiga 
i det som sker. I Gislaveds kommun finns ett antal publika kommunala 
fastigheter och anläggningar som saknar information i form av pictogram. 
 
Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har 
begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Med andra ord ett verktyg för att 
underlätta för funktionsnedsatta. Man kan göra sig förstådd och förstå, man kan 
ställa frågor och få svar, man har ett stöd för tanken och minnet, man kan 
formulera känslor och önskningar, med andra ord man kan kommunicera, om 
man använder pictogram. 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, som utvecklar pictogram, uppmuntrar 
användningen av pictobilderna – överallt i samhället. Ju oftare pictobilderna 
förekommer, desto bättre för alla användare. Det handlar om tillgänglighet och 
kommunikation. Gislaveds kommun abonnerar på pictogram.  
 
Enligt kommunens tillgänglighetsstrategi ska kommunens skyltar vara anpassade 
till personer med funktionsnedsättning. Kommunens tillgänglighetsstrategi 
omfattar alla kommunala verksamheter inkl. bolag och stiftelser. 
 
Under våren 2013 gjordes en inventering med hjälp av pictogram för att på ett 
enkelt sätt kunna visa på tillgängligheten i våra egna anläggningar direkt på 
Internet. Kommunen är ansluten till Tillgänglighetsdatabasen 2  och har 
påbörjat en inventeringsuppföljning av tillgängligheten under våren 2014. När 
den är klar blir naturligt att komplettera de av kommunens publika fastigheter 
och anläggningar som behöver pictogram för att förbättra för 
funktionsnedsatta.  
 
Kostnadsmässigt ligger åtgärderna för skyltning inom en rimlig nivå. 
Skyltpoolen, som är en upphandlad partner, lämnar förslag på priser på 
pictogramskyltar med taktil symbol/text + punkt, om ca 300 kr per skylt 
beroende på hur många som behövs. 
 
Det är verksamheternas/förvaltningarnas ansvar att se till att pictogram skaffas 
när och där det behövs. Placeringar i byggnader och på olika platser sker i 
första hand i fastighetsnämndens publika lokaler men kan också förekomma på 
allmän platsmark, som tekniska kontoret förvaltar. Det finns därför anledning 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med 
fastighetskontoret och tekniska kontoret ta fram riktlinjer för ansvar för 
anskaffning och placering samt löpande skötsel av utplacerade pictogram. Detta 
ska ske i samråd med övriga förvaltningar, kommunala bolag och stiftelser som 
berörs. 
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Kf §123 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar daterad den 4 mars 2013 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se 
Pictogram, www.pictogram.se 
Tillgänglighetsstrategi, en strategi om rättigheter för funktionsnedsatta i 
Gislaveds kommun 2010 - 2014 
Kommunstyrelsen 17 juni 2014, § 250 
 
Yrkande 
Ylva Samuelsson (S): Framför ett tack för motionssvaret och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens syfte, samt 
 
att    uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med tekniska 

kontoret och fastighetskontoret samt berörda förvaltningar ta fram 
riktlinjer för anskaffning av pictogram i kommunala publika fastigheter 
och anläggningar samt för löpande skötsel av utplacerade pictogram. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 
Tekniska kontoret 
Fastighetskontoret 
Samtliga nämnder 
 

 
 

http://www.spsm.se/
http://www.pictogram.se/

