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Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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INLEDNING
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En tydlig identitet gör oss starkare!
Ulricehamns kommuns grafiska regler styr vårt gemensamma uttryck. De finns till för att för-
enkla ditt arbete när du ska kommunicera eller informera. Ulricehamns kommun har en stor 
spännvidd i sin verksamhet och invånarna kommer dagligen i kontakt med kommunen på 
olika sätt. Med de grafiska reglerna får det vi gör en tydlig avsändare, oavsett om det handlar 
om medarbetare i hemtjänst, är tjänstebilar eller affischer. De hjälper till att skapa trovärdig-
het och tillit för Ulricehamns kommun som varumärke och den samhällsservice som utförs 
inom ramen för det. 

Berätta vem du är
Genom att alltid använda de grafiska reglerna blir vi lätt igenkända som Ulricehamns kom-
mun. Det stärker vår identitet och skapar en tydlighet gentemot våra kommuninvånare, 
beslutsfattare, medarbetare och andra i vår omgivning. Våra grafiska regler är ditt praktiska 
arbetsverktyg. Här anges bland annat hur vår logotyp ska användas och vilka färger och 
typsnitt vi ska använda i vårt informationsmaterial. Vårt grafiska uttryck ska vara tydligt och 
konsekvent. Det ska vara lätt att identifiera kommunal verksamhet.

Du är alltid välkommen att vända dig till kommunikationsfunktionen om du är osäker på  
något som rör de grafiska reglerna. 

kommunikationsfunktionen 
info@ulricehamn.se 
 
vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

Kommunikationsplattform för  
Ulricehamns kommun
 
 
Grafiska reglerna bildar tillsammans med styrdokumentet Riktlinjer för kommunikation 
den plattform från vilken allt kommunikationsarbete i Ulricehamns kommun har sin ut-
gångspunkt. 
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När ska de grafiska reglerna användas?

De grafiska reglerna omfattar samtliga verksamheter inom kommunens förvaltning. 
Projekt och verksamhetsformer där kommunen är delfinansiär, eller på annat sätt 
samverkar med andra aktörer behöver inte, men får gärna, följa de regler som anges i 
detta dokument. Kommunens logotyp måste dock alltid finns med även i dessa samman-
hang. 

Samverkan mellan kommuner
För en del verksamheter råder samverkan över kommungränsen. I de fall där Ulricehamns 
kommun är värdkommun ska också kommunens grafiska regler följas. Det avsteg som kan 
göras i dessa fall är att materialet som berör det gemensamma arbetet kan innehålla både 
Ulricehamns kommuns logotyp samt samverkande kommuns logotyp.  

Tingsholmsgymnasiet
Tingsholmsgymnasiet har en egen grafisk manual för att kunna profilera sig tydligare. Skolan 
har ett eget verksamhetsunikt emblem och egna profilfärger. Manualen reglerar hur dessa 
ska användas. I övrigt gäller kommunens övergripande grafiska regler. 

Kommunala bolag
De kommunala bolagen har egna profilprogram och omfattas inte av de grafiska reglerna. 
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”

Vår värdegrund
Värdeorden samverkan, helhetssyn, kundens fokus och stolthet ingår i vår kulturpyramid och 
speglar Ulricehamns kommuns värdegrund och förhållningssätt. Värdeorden ska genomsyra 
hela vår organisation och vi ska aktivt arbeta utifrån dem. 

Värdeorden ska prägla kommunikationen och all vår grafiska produktion. Exempelvis genom 
att vi hela tiden arbetar utifrån kundens fokus när något ska förmedlas.

”Värdeorden Samverkan, Helhetssyn, Kundens fokus 
och Stolthet ska genomsyra hela vår organisation och 
vi ska aktivt arbete utifrån dem. 

Bilden av Ulricehamns kommun
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LOGOTYP



 GRAFISKA REGLER        9

Logotypen i centrum
Logotypen är hörnstenen i de grafiska reglerna. Det är den symbol som tydligast sig-
nalerar att Ulricehamns kommun är avsändare. Ulricehamns kommuns logotyp är en 
kombination av kommunens vapen och text. Det är helheten som utgör logotypen. 

Logotypen ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar, vilket innebär samtlig 
grafisk produktion som exempelvis dokument, broschyrer, affischer, annonser, skyltar, bilar 
och arbetskläder, men även i digital kommunikation såsom webb eller sociala medier.  

Du får lov att ändra storlek på logotypen och du kan använda den stående eller liggande, den 
som passar bäst för din produktion. Grundregeln är att den liggande logotypen inte får vara 
mindre än 40 mm bred, eller den stående logotypen mindre än 25 mm bred. Du ska inte pla-
cera logotypen på röriga bakgrunder som kan göra den oläslig eller svår att se. 

Logotypen finns både i färg och svartvitt. Texten förekommer i både svart och vitt för att vara 
synlig mot olika bakgrunder. Samtliga varianter nedan är tillåtna. 

Logotypen finns i formaten: CMYK, PMS (för tryck i olika former) samt 1-färg och PNG (för 
enklare produktioner som exempelvis word och powerpoint). Fullständig förklaring till  
formaten finns på sidan 17.  

Logotypen i stående version 
i färg, med svart och vit text 

Logotypen i stående version i 
1-färg, med svart och vit text

Logotypen i liggande version i 
färg, med svart eller vit text 

Logotypen i liggande version i 
1-färg, med svart och vit text 
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Felanvändning av logotypen

ULRICEHAMNS  ULRICEHAMNS  
     KOMMUN     KOMMUN Hjärtat i Sjuhärad!

Använd aldrig enbart 
vapenskölden och 
separera aldrig  
texten från skölden. 

Förändra inte typsnittet  
i logotypen

Lägg inte till text i logotypen

Friyta runt logotypen 

Det är inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något i logotypen, eller att använda vapen-
skölden och själv sätta en text till den. 

Runt logotypen ska det alltid finnas luft. Detta för att logotypen ska synas tydligt. Avståndet 
ska vara halva vapenskölden (ögonmått räcker som mätmetod). 

Lämna alltid en halv vapensköld i friyta runt logotypen



 GRAFISKA REGLER        11

Ulricehamns vapensköld
Ulricehamns vapensköld är symbolen för den geografiska yta som Ulricehamns kommun 
utgör. 

Verksamhetsunika emblem 

Vissa av kommunens verksamheter måste ibland lysa med sin egen kraft. De har ett sär-
skilt behov av att marknadsföra och profilera sig. De verksamheter som har ett sådant 
behov kan ha ett eget emblem. Exempel på sådana verksamheter är: Tingsholmsgymna-
siet, ungas fritid, familjecentralen och musikskolan.

Verksamheter med egna emblem måste i alla sammanhang också ha med Ulricehamns kom-
muns logotyp. Detta för att det tydligt ska framgå att verksamheten är en del av Ulricehamns 
kommun. 

Emblemet och logotypen ska inte placeras för nära varadra. Ulricehamns kommun är den 
yttersta avsändaren och ska därför placeras sist eller nederst. Verksamhetens emblem ska 
vara först och störst. Om verksamhetens emblem och kommunlogotypen placeras på samma 
sida i exempelvis en brevmall eller affisch ska kommunens logotyp vara i god proportion till 
verksamhetens emblem. Dock får kommunens logotyp aldrig vara mindre än vad som anges i 
stycket ”Logotyp”.  
 
Ta alltid kontakt med kommunikationsfunktionen om din verksamhet är intresserad av ett 
eget emblem för att diskutera marknadsföringsbehov och utseende. 

Vapenskölden ska inte förväxlas med Ulricehamns kommuns logotyp. När organisationen 
Ulricehamns kommun är avsändare får aldrig enbart vapenskölden användas. Vapnet tillhör 
inte kommunen som organisation och kan användas av enskilda personer, föreningar, orga-
nisationer och företag. Kommunens logotyp är däremot inte fri för användning. 

Historien bakom skölden 
Klöverbladen i skölden är en dekoration. Redan Bogesunds sigill var beströdd med klöver-
blad. När Bogesund bytte namn till Ulricehamn byttes bara B:et ut mot ett U och dekoratio-
nen behölls alltså. Antal klöverblad har varierat, till exempel 11 eller 14 stycken. Det är en 
konstnärlig dekoration som fyller upp den tomma ytan och som konstnären själv bestämmer 
över. Färgen ska vara guld på blå bakgrund eller liknande, men det är återigen upp till konst-
nären att välja. Det som inte är tillåtet att ändra på är strukturen, det vill säga U:et, kronan 
och klöverbladen.

Vapenskölden ska inte förväxlas med 
Ulricehamns kommuns logotyp
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TYPOGRAFI
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Enhetlighet i typografin
 
Genom att konsekvent använda samma typsnitt i vårt grafiska uttryck skapar vi enhet-
lighet och igenkänning. Att dessutom använda typsnitt som är kända för att vara lätt-
lästa och anpassade för olika medier ökar textens läslighet. Utseendet på texten kan ha 
stor betydelse för mottagarens uppfattning av läsningen, innehållet och avsändaren.

Våra typsnitt
Våra standardtypsnitt är Trebuchet MS (fetmarkerad eller icke fetmarkerad) samt Georgia. 
De är framförallt valda för att de är lätta att läsa både på skärm och i tryck, men också för att 
de ger karaktär. De är typsnitt som passar i olika typer av medier, därför använder vi dem 
både i trycksaksproduktion och på webb. 

Trebuchet MS fetmarkerad används i rubriksättning och ingresser. 

Trebuchet MS, ej fetmarkerad, kan användas i viss löptext men framförallt i exempelvis po-
werpointpresentationer, som bildtext eller i tabeller. 

Georgia används i all brödtext (löpande text i exempelvis dokument och protokoll).  
 
För särskilda tillfällen kan också specialtypsnittet Single ladies användas. Exempel på detta 
kan vara tack-kort eller affischer. Typsnittet Single ladies finns tillgängligt hos kommunika-
tionsfunktionen. 

Trebuchet MS (fetmarkerad)  
 
 

Trebuchet MS (ej fetmarkerad) 
 
 

Georgia 
 

Single ladies
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

Trebuchet MS 
(fet) 22 punkter 
Till huvudrubrik 

Trebuchet MS 
(fet) 18 punkter 
Till mellanrubrik

Trebuchet MS 
(fet) 16 punkter 
Till underrubrik

Georgia  
11 punkter 
Till all brödtext

Trebuchet MS
(fet) 11 punkter 
Till ingress

Bildtexter, text i tabeller och text i affisch
Trebuchet MS fetmarkerad och ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

PowerPoint
Trebuchet MS fetmarkerad eller ej fetmarkerad (anpassa storlek efter behov)

Text på webb
Trebuchet MS och Georgia enligt framtagna mallar på webben 

Storleksrekommendationer för typografi
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FÄRGER
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Färger
För att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck har Ulricehamns kommun 
valt vissa profilfärger. Färgerna är anpassade för att kunna användas 
enskilt eller i kombination med varandra. 

Det viktigaste är att du är konsekvent och alltid håller dig till de utvalda färgerna. 
Alla toner av färgerna är tillåtna. Försök att hitta en balans av färgtonerna så att inte 
intrycket blir för rörigt för ögat. Utöver angivna färger nedan får även svart och vitt 
användas. Nedan kan du se färgerna i olika toner (genomskinlighet). 

Pantone 284 C
CMYK 55, 18, 0, 3
RGB 116, 165, 205
HEX #74A5CD

Pantone 872 C
CMYK 16, 24, 56, 12
RGB 187, 159, 87
HEX #CC9933

Pantone 7447 C
CMYK 71, 93, 20, 9
RGB 99, 46, 110
HEX #632E6E

Pantone 370 C
CMYK 65, 25, 90, 20
RGB 101, 129, 67
HEX #658143

Pantone 293 C
CMYK 95, 65, 25, 20
RGB 35, 74, 116
HEX #234A74

Pantone Rohdamine red C
CMYK 0, 85, 0, 0
RGB 215, 79, 142
HEX #D74F8E

Pantone 389 C
CMYK 35, 0, 100, 0
RGB 191, 206, 64
HEX #BFCE40

Pantone Cool Gray 8 C
CMYK 23, 17, 13, 46
RGB 133, 134, 139
HEX #85868B

Pantone 4715 C
CMYK 32, 62, 73, 17
RGB 154, 99, 72
HEX #9A6348

Logotypfärger

Komplementfärger
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Kombination av färger

Färgkodsförklaringar
PANTONE 
Även kallat PMS. Ett internationellt benämningssystem som presenterar dekor-
fäger, angivna i en papperspalett med färgnummer. Vid färgnumret anges alltid ett 
C (coated) eller ett U (uncoated). Coated används på bestruket papper (glansigt) och 
uncoated på obestruket papper (matt). 

CMYK 

CMYK eller fyrfärgstryck är det vanligaste färgsystemet för tryck. CMYK står för 
cyan, magenta, yellow och keycolor/black. Genom att anpassa doseringen får man 
fram den färg man vill ha. En europisk standard som används i grafisk produktion, 
exempelvis vid tryck av broschyrer och foldrar. 

RGB 
Är en förkortning av red, green och blue (röd, grön och blå) och används för att 
ange färgerna en datorskärm återger. Används i till exempel i PowerPoint och Word. 

HEX 
Webbsidor i HTML använder sig av färgrymden HEX. Namnet kommer av att färg-
kodningen följer det hexadecimala talsystemet. Kodningen motsvarar exakt samma 
färg i RGB. 

Hos kommunikationsfunktionen kan du alltid få råd och stöd om du är osäker på 
hur du ska använda färger och färgkoder.

Färgerna är framtagna så att tre av de mörkare färgerna harmoniserar med  varsin 
ljusare valör i samma färg. De båda färgerna stödjer varandra, men deras olika to-
ner gör det möjligt att kombinera dem i olika grafiska element eller i tonplattor. De 
ljusare färgerna kan även användas i kombination med både vitt och svart. De mör-
kare färgerna kan kombineras även med vitt, men oftast inte med svart eftersom 
 kontrasten blir för svag. Alla kombinationer är tillåtna, även toningar av färgerna. 
Till exempel i grafik. 
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Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Inspiration

Förslag på färgkombinationer med kommunens värdeord

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet

Samverkan 
Helhetssyn 
Kundens fokus 
Stolthet
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BILDER  
OCH FILMER
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Bilder skapar identitet
 
Bilder är starka budskapsbärare som kan förstärka eller förtydliga det som ska  
förmedlas.

Vi strävar alltid efter en naturlig känsla i de bilder vi använder. Använd endast bilder med bra 
kvalitet, som håller för tryck eller webbpublicering och som är skarpa. Både bilder i färg och 
svartvitt kan användas. Hos kommunikationsfunktionen finns bilder på miljöer i kommunen, 
samt bilder från vissa verksamheter. Där kan du få hjälp med att hitta rätt bild. 

Tänk på att alla som går att identifera på bilden också måste ge sitt samtycke till att vara med 
på bild, var den får användas samt hur länge. Vi får heller inte lagra foton på personer utan 
samtycke. Kontakta kommunikationsfunktionen om du är tveksam.

Kom ihåg att bilder du hittar på internet är skyddade av upphovsrätten och får därför inte 
användas utan tillåtelse. Är du osäker på vad som gäller för en specifik bild - kontakta kom-
munikationsfunktionen.  

Behövs en fotograf  - kontakta kommunikationsfunktionen. 

! Tänk på att bildens syfte är att förstärka eller förklara textens budskap och innehåll. 

Exem
pel på profilbilder.  Foto: Kom

m
unikationsfunktionen
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Siluett över Ulricehamn
Det finns två illustrationer föreställande Ulricehamns siluett. En vinter- och en som-
marbild som kan användas i olika sammanhang för att illustrera kommunen och dess 
verksamheter. Exempel på detta kan vara annonser eller andra grafisk produkter som 
till roll ups, eller på mappar. Siluetten finns hos kommunikafunktionen. Kontakta kom-
munikationsfunktionen om du vill använda den. 

Sommar

Sommar

Vinter

Filmer och rörligt material
Det blir allt vanligare med rörligt material i form av film eller bildspel, exempelvis. 
Tänk på att allt material behöver vara textat och försett med en logotype som inte stör 
texten. Använd också gärna typsnitt och färger som stämmer överens med grafiska pro-
filen. Behöver du hjälp kan du kontakta kommunikationsfunktionen. 
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TRYCKSAKER,
MALLAR

OCH 
PROFILPRODUKTER
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Kontorstryck
Det ska vara lätt för våra kunder att veta att det är kommunal verksamhet de har kon-
takt med, därför är det viktigt att vårt kontorstryck följer ett enhetligt utseende.

Korrespondenskort
Korrespondenskort beställs genom Bildfabriken och följer en framtagen mall. De kopieras 
och kan därför beställas i valfritt antal till självkostnadspris. 

Kuvert
Alla kuvert har logotypen tryckt på framsidan. Dessa kuvert används när vi skickar brev i 
tjänsten, för att signalera vem som är avsändare. Kommunens kuvert får inte användas för 
privat post. 

Information om hur du beställer kuvert finns på intranätet.

Korrespondenskort

Kuvert

Namn Namnsson 
Titel 

TELEFON 0321-59 00 00 0766-43  00 00
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

WEBB  ulricehamn.se 

Verksamhet/enhet
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Visitkort
Visitkort i Ulricehamns kommun följer en speciellt framtagen mall. Hur du beställer, hittar 
du på intranätet. För dig som har internationella kontakter är det möjligt att beställa en sär-
skild variant med engelsk text. Om du har behov av ett dubbelsidigt visitkort med tids- 
bokningstext, är det också möjligt. 

Visitkort 

Visitkort engelsk version

TELEFON 0321-59 00 00, 0766-43  00 00  
E-POST namn.namnsson@ulricehamn.se   

BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn  Namnsson 
Titel 

Verksamhet

PHONE + 46 (0)321-59 00 00, + 46 (0) 766-43 00  00  
E-MAIL namn.namnsson@ulricehamn.se   

VISITING ADDRESS Bogesundsgatan 22 POSTAL ADDRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBSITE  ulricehamn.se FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun   

Namn Namnsson 
Title

Department
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Blanketter
På våra blanketter placeras logotypen, liggande version, till vänster och rubriken till höger. 
Under logotypen lägger du in information om var blanketten ska skickas, adress samt e-post. 
Layouten är framtagen för att underlätta vid skapande av blanketter, då de ofta innehåller 
mycket information och platsbrist kan uppstå. Den är också gjord för att det ska bli tydligt 
och lätt för användaren att se vart ifylld blankett ska skickas. Nu finns också möjlighet att 
göra en e-tjänst av de flesta blanketter. Se intranätet. 

Logotypen till vänster

Rubrik

Information om var  
blanketten ska 
skickas

Alla blanketter måste innehålla en 
informationstext om dataskydds-
förordningen, GDPR. Information 
om detta finns på intranätet. 
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På Ulricehamns kommun producerar vi olika typer av trycksaker. Det kan till exempel 
vara broschyrer, foldrar och affischer. Vårt grafiska uttryck är rent och enkelt. Om du 
ska producera en trycksak är det viktigt att du tänker på att använda rätt typsnitt, fär-
ger och tillämpa en luftig layout. Våra trycksaker bör vara i A-format. Det är ett stan-
dardformat som förenklar tryckproduktionen. Hos kommunikationsfunktionen kan du 
alltid få hjälp om du vill beställa eller utforma trycksaker.

Affischer
Använd gärna formaten A3 och A4 när du ska formge en affisch. Tänk på att inte överbelasta 
din affisch med information och håll ditt budskap så kort som möjligt. Försök hitta en rubrik 
som är intresseväckande, relevant och kort. Vid framtagande av en affisch är det viktigt att 
följa de grafiska reglerna. Framförallt är det viktigt att avsändaren är tydlig - 
kommunens logotyp ska alltid finnas med. I programmet Word finns färdiga mallar för  
affischer som stödjer dig i arbetet med utformning.  

Upplev banvallarna!

eod que culla voloreperio debit fuga. Sus dolupti 
reperec usdant quidenet liquatem dolorio cuptas 
aborrovid magnis pere dis maio omnihil litaquamet 
excepudam.

BANVALLEN ONSDAG 22 APRIL - LÖRDAG 30 MAJ, KL 10-14 

Bild i toppen
Rubrik i Trebuchet MS fetmarkerad 
Informationstext i Trebuchet MS
Eventuell summerande informations-
rad, versaler Trebuchet MS 
Liggande logotyp 
 
Plats för verksamhetsunikt emblem 
till vänster 

Verksamhetsunikt  
emblem

Trycksaker
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TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Broschyrer
Innan du bestämmer dig för att ta fram en broschyr bör du fråga dig om det är den 
bästa kanalen för din information. Kanske är ett mejl, ett inlägg på facebook, en sida 
på vår webb eller ett personligt möte en bättre kanal. Ta hjälp av kommunikationsfunk-
tionen för att gå igenom behovet. Blir det en broschyr behöver den följa våra grafiska 
regler. Här kan finns några exempel på hur en broschyr kan utformas. Följer du mallen 
och exemplen nedan får du en trycksak som är visuellt tilltalande!

Framsidor
Broschyrens framsida kan göras i tre olika varianter; bild som täcker hela framsidan, bild 
som täcker 3/4 av framsidan eller en färgad platta som täcker hela framsidan. Framsidan 
innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten ulricehamn.se. Kommunens logotyp 
ska inte placeras på framsidan. Däremot kan en verksamhet välja att placera sitt emblem på 
framsidan. Väljer man en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för 
plattan (men inte vitt eller svart). 

ulricehamn.se

Baksidor 
Broschyrens baksida kan vara vit eller enfärgad. Tänk på att alltid använda samma färg på 
både fram- och baksida. Baksidan innehåller en sidfot med kontaktinformation samt kommu-
nens logotyp. Inga bilder ska placeras på baksidan. Däremot finns utrymme för text. Använ-
der du en färgad platta med mörk färg kan du använda vit färg på text, kontaktinformation 
och logotyp, se exempel nedan. Brödtext på baksida kan vara i  Trebuchet MS eller Georgia.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kost@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun

Kost 

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST fasstighet@ulricehamn.se  
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3   POSTADRESS 523 86 Ulricehamn           
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun    

Fastighet

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit 
omnis most, ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, 
que sinctis raest adit eicaborerrum etur simus re aut et reperia 
nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet lam, 
sapient aliquis veliquiducil intions equidigene expliquia volupta 
musandis net harchicabore resto ipissim quia et et landitaspel 
magnihicatem quaspedit ut latiis audicae exceria quis et, sitibus 
dandes simusaeperum eium nia cullant, officias vel eos plam 
earum aut etur alis aut.

Har du en 
plats i hjärtat?

ulricehamn.se

En väg ut...

ulricehamn.se

Har du, eller känner du någon som har, eller 
är på väg att utveckla ett riskbruk, missbruk 
eller beroende av alkohol, narkotika eller spel? 

ulricehamn.se

Foto: Jan T
öve 

En väg ut...
Socialpsykiatri  
– stöd för dig med 
psykisk funktionsnedsättning

ulricehamn.se

Har du, eller känner du någon som önskar en 
förändring i sin vardagliga livssituation?
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Uppslag

Uppslaget i en broschyr kan innehålla både bilder och text. Vi arbetar alltid med helsidesbil-

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 
gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio

PLATS FÖR EN RUBRIK

Rubrik i Trebuchet MS fet 22pkt
 
Brödtext i Georgia 11pkt
 
Bild eller färgad platta på hel-
sida, rubrik på färgad platta i 
versaler.  
 
Använd bilder i hel- eller  
halvsidesformat

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet volup-
taerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia verio volor 
sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes tibusciis paria 
nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que escipsam, quas 
rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam et 
ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos aborrunt.Ribusam 
voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia senis exce-
pud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda sequi 
sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium nectiur 
sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero dellor simagnis 
estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, quo illaboribus estenti 
ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo temquiate erovidera volor acearum 
quiaepe liquam ipsum quas demollendant voluptio

Plats för rubrik 

gniminv elesciation et fuga. Itatust restio con reris vit laceroriae natet 
voluptaerum ea dolora que pratet ilit omnia voloria ne intio eiundi alicia 
verio volor sedi blab ipsunt audionsediam quas mincil ipid que rectaes 
tibusciis paria nobit odis et aut que lanis eum consed ut mos ma ent, que 
escipsam, quas rerrorro et offic tes quo tem. As autempo ritatur? 

Tur aliqui con expero et, volor si doluptis abo. Sequo is et ut assinusdam 
et ad magnati isquiae reri omnimil maxim quibus dis sin nos abor-
runt.Ribusam voluptur, ad qui a debitia esernam, sitatum ut re, qui il 
moloreperi aliaero del 
earum qui videl eum qui aut et aut faciusant. 
 
 

Plats för en mellanrubrik 
 
Et landerrum quo blab ius, odit aut et eum endis eat escil molenia 
senis excepud igenditaqui nihillautem voluptio esciis eos dolupti 
resequi deliquat.
Porio volo maximagnat vendam, que dolorruptas nus.
Erciassecate desseri oratian ditaqui in re vellant, que et ellanda 
sequi sae vidus.
Usam dolorrum reperum rest is volorru mquiamet eat eaquibus.

Cepudis et eossimus id que voluptatate natem ea prature et am eium 
nectiur sollore ruptatio officid modi blamet qui doluptatem facero 
dellor simagnis estrum que sam, acersperrum exerrovit expla quam, 
quo illaboribus estenti ostion et qui sim sintia sit, iusa assit quo 
temquiate erovidera volor acearum quiaepe liquam ipsum quas demol-
lendant voluptio

Foto: Jan Töve
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Mallar
Samtliga mallar ligger i Word.

Brevmall
Varje verksamhet har sin egen brevmall i programmet Word. Mallarna används för formella 
brev som skickas från kommunen, exempelvis till brukare eller föräldrar. Verksamhetens 
namn och kontaktinformation ligger i sidfoten i word-mallen. Du får anpassa sidfoten så att 
kontaktinformationen stämmer med din verksamhet, men du får aldrig ändra den visuella 
designen eller ordningen i mallen. Verksamhetsunikt emblem kan placeras längst upp till 
vänster i mallen. 

Mall för brev

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 35 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se    FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 

2014-09-11         1 (1)
 

 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 35 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se    FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Fastighet

 

 

 

[Brevets rubrik]

Brödtext. Officatem fugit la volecea nos es modi omnimillatur mo quis adit omnis most, 
ullestiam rem anienim ilitae. Itatempossit lictur, que sinctis raest adit eicaborerrum etur 
simus re aut et reperia nditatur sae distemq uatiam, et andi simodit essimet

Förnamn Efternamn
Titel
Eventuell enhet (skola, äldreboende etc.)
Telefon
E-post

"Förnamn  Efternamn" 
Adress 
Postnummer+ort 

2023-01-11
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Pressmeddelande/pressinbjudan
Samtliga pressutskick görs via kommunikationsfunktionen. Detta för att inget media ska 
glömmas bort utan alla behandlas likvärdigt. Hos kommunikationsfunktionen finns alltid 
en uppdaterad sändlista till både lokala, regionala och nationella medier. Du kan antingen 
skriva ditt pressmeddelande själv eller ta hjälp av kommunikationsfunktionen. Det finns en 
särskild mall för pressmeddelande och pressinbjudan. 

Mall för pressmeddelande/pressinbjudan

 
 
TELEFON 0321-59 50 00 (vx)  E-POST kommun@ulricehamn.se   
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn         
WEBB ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/Ulricehamnskommun         

Ulricehamns kommun

PRESSINBJUDAN 
 
Välkommen till [Evenemanget eller syftet med inbjudan]
[Ange datum enligt Måndag 16 december kl. 18.00]
[Ange plats t.ex. Stadshuset i Ulricehamn] 

 

[Rubrik]
[Ingress]

 

Plats för brödtext

För mer information kontakta: 

[Namn Efternamn, titel]
[E-postadress]
[Telefonnummer och eventuellt mobilnummer]
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Styrdokument
För att skapa en enhetlighet och tydlighet finns en särskild mall för framsidor på våra kom-
munala styrdokument. Mallarna ser i grunden likadana ut men skiljer sig beroende på vilken 
typ av styrdokument det gäller, exempelvis om det är en riktlinje, policy eller regel eller om 
det är ett normerande eller aktiverande styrdokument. Mallarna finns att hämta i  
Word.

 
Rapporter
Om du ska skriva en rapport eller utredning är det viktigt att du använder dig av de typsnitt 
som finns angivna på sidan 13-14. Det finns särskilda mallar framtagna för framsida på rap-
porten. Framsidan kan göras i två olika varianter; bild eller färgad platta som täcker hela 
framsidan. Framsidan innehåller rubrik, eventuell underrubrik samt texten rapport eller 
utredning och datum. Kommunens logotyp placeras liggandes i högra hörnet. Väljer man 
en framsida med färgad platta kan samtliga profilfärger användas för plattan (utom svart 
och vitt). Om rapporten ska innehålla en baksida kan den antingen vara vit eller med färgad 
platta som har samma färg som framsidan. 

Exempel på framsida på ett styrdokument

SLUTRAPPORT FÖR 
INTRANÄT

Rapport

14 juni 2014

14 juni 2021

JÄRNVÄGSOMRÅDET
Utredning

Exempel på framsidor för rapporter

grafiska regler

Strategi  Program  Plan        Policy  Riktlinjer  Regler

aNTageT  aV:  Kommunstyrelsen                      
DaTUM:  
aNsVar UPPfÖlJNiNg/reViDeriNg:  
gÄller Till OCH MeD: 

»

Styrdokument
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Powerpoint 
En bra Powerpointpresentation innehåller ett samspel mellan text och bild och/eller andra 
illustrationer. Tänk på att hålla texten kort och slagkraftig. Det kan ofta vara lämpligt att sätta 
upp texten i punktform. I programmet finns färdiga mallar för powerpointpresentationer som 
du ska använda. 

Exempel på hur en Powerpointsida kan vara uppbyggd

Redovisning 

Ekonomisk rapport

Det här blir nya välfärd
• Hemtjänst och hemsjukvård
• Vård- och omsorgsboende
• Funktionsnedsättning
• Individ och familje- 

omsorg
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E-postsignaturer
Alla e-postanvändare i Ulricehamns kommun ska använda en e-postsignatur som är upp-
byggd enligt exemplet nedan. Det skapar en tydlighet och underlättar för dem som vi skickar 
e-post till, både internt och externt, att ta kontakt med oss. E-postsignaturen ska inte inne-
hålla någon logotyp eller emblem. Anledningen är att bilder i e-postsignaturer oftast ställer 
till problem. Bland annat kan mailet uppfattas som spam, många e-postprogram blockerar 
också bilden tills användaren väljer att visa dem, vilket kan ge ett dåligt intryck i signaturen. 
Bilden kan också innebära att det ser ut som du bifogat en fil i ditt mejl, det kan då bli svårt 
för mottagaren att uppmärksamma de gånger du verkligen bifogar filer.

Tänk på att inte använda färgade eller mönstrade bakgrunder eller färgad text i din 
e-postprofil. Svart text mot vit bakgrund ökar läsbarheten för mottagaren. 

Namn Namnsson
Lärare
Tvärreds skola 
Ulricehamns kommun 
 
Telefon: 0321-00 00 00 
Mobil: 0766-43 00 00 
E-post: namn.namnsson@ulricehamn.se 
Besöksadress: Tvärredsvägen 24 
Postadress: 523 86 Ulricehamn 
 
www.ulricehamn.se  
www.facebook.com/Ulricehamnskommun 

När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi 
dina personuppgifter. För mer information hur Ulricehamns kom-
mun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webb-
platsen/personuppgifter 

 

Typsnitt: Georgia 10 punkter  
Namnet fetmarkerat

Exempel på e-postsignatur:

Webb
På kommunens externa webbplats, ulricehamn.se, har den grafiska enhetligheten särskilt 
stor betydelse. Besökarna kommer inte alltid in till webbplatsen via startsidan men ska ändå 
snabbt kunna identifiera att de befinner sig på ulricehamn.se. Kommunens logotyp signalerar 
till besökaren att hen befinner sig på Ulricehamns kommuns webb. Ett sammanhållet och 
enhetligt utseende bekräftar för besökaren att hen fortfarande är kvar hos kommunen efter 
en stunds surfande mellan sidor.

Våra typsnitt är framtagna för att också fungera på webb. Ulricehamn.se följer de grafiska 
reglerna.

Intranätet
Vårt intranät är också grafiskt enhetligt och följer typsnittsrekommendationer, färgval med 
mera från de grafiska reglerna. 
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Profilprodukter
Inom Ulricehamns kommun förekommer en mångfald av arbetskläder och annat profil-
material. Självklart är det bra att vårt varumärke kommuniceras via olika profilproduk-
ter, men det är viktigt att det sker i linje med våra grafiska regler. Grundkravet är att 
kommunens logotyp alltid ska finnas med. Men det är också viktigt att komma ihåg att 
använda exempelvis rätt typsnitt. 

Logotypen behöver inte ha en dominerande placering på det profilmaterial du tar fram, men 
den ska vara väl synlig. På arbetskläder kan den exempelvis placeras på en ärm eller ett byx-
ben. Verksamheter med egna emblem kan ha med sitt eget emblem men måste också alltid 
ha med kommunlogotypen. 

Dekaler på fordon
Även på fordon ska kommunens logotyp vara väl synlig och följa de grafiska reglerna. Detta 
innebär bland annat att logotypen inte får förvanskas eller beskäras. 

Den stående logotypen placeras på dörr eller motorhuv.  

Exempel på hur logtypen 
kan placeras på kläder. På 
tröjärmen kan man istället 
för logotypen ha verksam-
hetsnamnet. 

Den stående logotypen  
placeras på bilens sida.  
Alternativ placering på 
bilens motorhuv.
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Mikael Andersson
HÖKERUMS SKOLA

Anna Katarina 
Andersson Lindenberg

FRITIDSPEDAGOG

Mustafa
TINGSHOLMSGYMNASIET

Astrid Evertsson
FRITIDSPEDAGOG
HÖKERUMS SKOLA

32 mm

60 mm

Kommunvapen
Mått: 30 mm bred
Placering: X 17 mm, Y 4,75 mm 

Bakgrundsfärg: Vit 

Färg på vapnet (blå): 
Pantone  284 C
CMYK  55, 18, 0, 3
RGB  116, 165, 205
HEX  #74A5CD 

Färg på kronan, bokstaven U, franska liljor och 
konturer (guld):
Pantone  872 C
CMYK  16, 24, 56, 12
RGB  187, 159, 87
HEX  #CC9933

Namn
Trebuchet bold 12,5 p

Placering enradig: 
Centrerat, Y: 16 mm

Placering tvåradig: 
Centrerat, Y: 15 mm

Titel och/eller avdelning 
Trebuchet versaler 8 p, spärrning 30 (Adobe)
Placering: Centrerat

Namnskyltar
Namnskyltar ger en tydlig signal varifrån medarbetarna i Ulricehamns kommun kommer. 
Att veta vad den man pratar med heter är trevligt och förstärker känslan av tillit. Om 
alla namnskyltar dessutom är utformade på samma sätt åstadkommer vi tillsammans 
ett gemensamt, seriöst intryck. Varje verksamhet har en egen rutin för beställning av 
dessa. Finns det frågetecken var dessa beställs går det bra att höra av sig till kommuni-
kationsfunktionen. 



 GRAFISKA REGLER        36

Kommunmapp
Vår kommunmapp bygger på det grafiska utseendet från kommunbroschyren. Mappen kan 
med fördel användas som omslag till andra trycksaker. Praktiskt när du har anställningsin-
tervjuer, åker på mässor, tar emot besök med mera. Mappen finns att få hos kommunika-
tionsfunktionen.

Kommunmapp

Framsida Baksida

Uppslag



 GRAFISKA REGLER        37

Mässmaterial
När kommunen informerar på mässor är det i första hand personal från berörd verk-
samhet som representerar kommunen.

För mässor finns ett grundmaterial i form av roll-ups, beachflaggor och ett bord som tillhan-
dahålls av kommunikationsfunktionen. Du kan också få hjälp med att formge affischer eller 
annat informationsmaterial som du kan behöva. Kom ihåg att kontakta kommunikations-
funktionen i god tid innan mässan. 

Exempel på två roll-ups

ulricehamn.seulricehamn.se
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ANNONSERING OCH 
SKYLTAR
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Annonsering
All annonsering som sker lokalt i Ulricehamns tidning samlas under en gemensam vin-
jett där det tydligt framgår att kommunen är avsändare. Vid annonsering i finns färdiga 
mallar som vi använder. Vid annonsering i andra tidningar eller annan media är grund-
regeln att kommunens logotyp finns med. Kontakta kommunikationsfunktionen om du 
ska annonsera.

Exempel på annons  
i sociala medier

Exempel på annons i UT

Exempel på annons i UT
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Platsannonsering
Ulricehamns kommuns annonsering om lediga jobb utformas enligt en förbestämd mall.  
Annonserna ser ut på samma sätt oavsett vilken tidning annonsen ska finnas med i.  
Platsannonser samordnas genom HR. 

Exempel på platsannonser

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER
Enhetschefer  
till hemsjukvården

Välkommen med din ansökan senast 28 februari 2021 
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/jobb

ULRICEHAMNS KOMMUN SÖKER

Projektledare inom VVS och energi
till verksamhet fastighet 

Ansök senast 15 november 2020 
Läs mer och ansök via ulricehamn.se/jobb
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Skyltar

Skyltningen ska tydligt förmedla vilka byggnader och lokaler som är i kommunens regi. 
Skyltningen ska medverka till att alla kan hitta till och i kommunens lokaler. Det är en 
demokrati- och tillgänglighetsfråga. Därför ska skyltningen utformas med omsorg och 
skyltprogrammet följas.

Målet är att ge alla en positiv bild av Ulricehamn. Skyltningen påverkar bilden av Ulricehamn 
i stor utsträckning. För ändamålet finns ett särskilt skyltprogram framtaget. Det finns i sin 
helhet på intranätet. 

Blå utomhus 

Se skyltprogrammet i sin helhet på intranätet.  
Där finns också olika exempel på utformning.

Exempel på profilskylt - vägg. 
Folietext.
Storleksanpassas.

Gällstads 
skola

Grå inomhus

Vaktmästeri

Omklädning

Café

Utgång
Takskyltar med upphängningsan-
ordning
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I

info@ulricehamn.se 
 

vxl 0321-59 50 00 
ulricehamn.se/grafiskaregler 

KONTAKT

KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN


