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Riktlinjer digitala infartstavlor 

Bakgrund/Inledning 
För att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern finns två digitala 
infartstavlor vid infarterna från väg 184 och väg 44. Tavlorna används 
för att synliggöra evenemang samt värden förknippade med Lidköping 
vid Vänern. Infartstavlorna kan användas till viktig samhällsinformation 
när det är ändamålsenligt.  

Omfattning 

Dessa riktlinjer är framtagna för att infartstavlorna ska medverka till 
marknadsföringen av platsvarumärket på bästa sätt. De ska bidra till ett 
samordnat intryck kring den bredd av evenemang och de värden som 
kännetecknar platsvarumärket Lidköping vid Vänern.  
 
Riktlinjerna syftar till att ge ledning för urval av evenemang som 
exponeras på infartstavlorna. 

Aktuell lagstiftning 

I kommunens tillstånd för uppsättning av skylt (KS 2011/308-4) anges 
villkor vilka uppfylls om nedanstående bestämmelser efterföljs. 
 
Kommunallagen (2017:725) 
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) 

Kommunala styrdokument 

Kommunikationspolicy KF § 132, 2017-09-25 

Bestämmelser 
 All exponering är kostnadsfri för arrangören. Det går inte att köpa 

exponering på infartstavlorna 
 Budskapen ska stärka varumärket Lidköping vid Vänern 
 Infartstavlorna kan ha flera, skiftande budskap men inte fler än 

fem. Exponeringstiden ska vara minst 10 sekunder per budskap 
 Urvalet ska spegla bredden i evenemang och värden 
 Budskapet får inte innehålla telefonnummer eller webbadresser 
 Budskapet får inte vara partipolitiskt eller religiöst 



Urval och prioritering av evenemangsbudskap 

Budskapen ska vara evenemang: 
 av större allmänintresse. Som huvudregel ska evenemanget finnas 

i evenemangskalendern på www.lackokinnekulle.se  
 som genomförs i närtid vilket normalt innebär inom en vecka. 

Evenemang som bedöms ha ett särskilt stort värde för 
platsvarumärket kan exponeras tidigare till exempel när biljetter 
släpps. 

Evenemangsbudskapens innehåll 

Budskapet ska: 
• rikta sig till genomresande, besökare och kommuninvånare 
• vara kort, enkelt och tydligt 
• innehålla namnet på evenemanget och datum 
• bildbakgrunden ska ha koppling till evenemanget och/eller dess 

plats när det är möjligt. Om det saknas relevant bild kan enfärgad 
bakgrundsfärg användas.  

• evenemangslogotyper exponeras undantagsvis och endast om 
varumärket är känt nationellt för den breda allmänheten  

Övriga budskaps innehåll 

Budskapet kan: 
• vara kris- och samhällsinformation 
• vara kommunala utmärkelser 
• vara gratulationer till framstående prestationer (exempelvis inom 

idrotts- och kulturområdet) med anknytning till Lidköpings 
kommun 

Ansvar 

Kommunens Kontaktcenter ansvarar för att uppdatera och producera 
bilder med budskap. Kontaktcenter prioriterar bland budskap. Om det 
råder oklarhet eller osäkerhet rådgör de med kommunens 
kommunikationsenhet och/eller Destination Läckö Kinnekulle inför 
beslut.  
 
Kommunikationschefen är ytterst ansvarig för att de budskap som visas 
på tavlorna främjar deras syfte och följer dessa riktlinjer. 
 
 


