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Här ska kommunstyrelsen beslut ligga.

Delegationsbeslut
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Tydlighet, enhetlighet och trovärdighet

Vår identitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omgivning. Vår grafiska
profil och logotyp är viktiga verktyg som ger oss en enhetlig profil.
Betydelsen av konsekvent användning och tillämpning av en grafisk profil har både
ökat och förändrats de senaste åren. Uppkomsten av nya medier har lett till att vi möter fler och fler visuella intryck. Det gör att behovet av att hålla ihop en grafisk profil
har ökat. En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och trovärdighet.
Alla medarbetare bidrar till hur Rättviks kommun uppfattas och det är därför vårt
gemensamma ansvar att följa reglerna i den grafiska profilen. En grafisk manual är
i första hand ett redskap som hjälper oss att hantera de grafiska element som ingår i
den grafiska profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Den visar bland annat hur
logotypen ska användas i olika sammanhang, hur våra brev och vårt informationsmaterial ska se ut samt förslag på annonser och skyltar. Med hjälp av en grafisk
manual ska alla medarbetare, utan förkunskaper inom grafisk design, kunna följa de
regler som finns för att den grafiska profilen ska hanteras på ett bra sätt.

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande
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Fritt utrymme
runt logotypen
ska vara
minst 25 % av
logotypens höjd

Logotyp

Logotypen för Rättviks kommun är tecknad och får inte ändras eller ersättas av annat typsnitt.
Logotypen ska framträda klart och tydligt och den får användas intill andra logotyper, symboler
eller liknande. Logotypen är odelbar och får ej förändras till proportioner eller utseende.
Placering beskrivs på följande sidor. Storleken ska vara så att logotypen uppmärksammas men ej
dominerar över budskapet. Logotypen ska alltid finnas med i externt material. Använd alltid färdiga original av logotypen. Du får aldrig tillverka kommunens logotyp själv eller använda egen
logotyp för förvaltning eller enhet.
Fritt utrymme
Logotypen ska framträda klart och tydligt. Det fria utrymmet runt logotypen får aldrig vara
mindre än 25 % av logotypens höjd - oftast krävs mycket större utrymme för att logotypen ska
framträda klart och tydligt. Färg: Svart + toppor röda (Hex: #ff0000).

Vapen

Vapnet används av Rättviks kommun som dekoration för att visa den geografiska tillhörigeten.
Vapnet ska tryckas i färg, original skickas på begäran till tryckeri från informatör och webbredaktör. Exempel på våra användningsområden är annonser, broschyrer och sociala medier.
Vapnet får ej användas av annan aktör som varukännetecken. Användning i dekorativt syfte är
tillåten. Användningsområdet bör diskuteras med kommunalrådet så att de särskilda regler som
finns för användning av kommunvapen beaktas.
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Typografi

Typografin är viktig för kommunens grafiska profil. Den grafiska profilen är bärare av budskapet
i texterna och blir en officiell ”handstil” som berättar om oss som avsändare. Det är viktigt med
typografisk enhetlighet och konsekvens överallt där kommunen framträder med sin logotyp –
brev, fax, OH-bilder, skyltar, i trycksaker och annonser med mera. Det betyder inte att alla broschyrer, foldrar, affischer och annonser ska vara stöpta i samma form.
Typsnittet i logotypen är tecknat och förekommer enbart där. Det får inte bytas ut eller ändras.
Använd alltid färdiga original av logotypen vid tryckning eller annan reproducering. Tillverka
aldrig själv logotypen.
De typsnitt Rättviks kommun i huvudsak använder är Times New Roman och Arial. För att alla
ska kunna använda rätt typsnitt måste typsnitten finnas tillgängliga på de kommundatorer som
används vid skapande av dokument. Reglerna gäller även e-brev där Verdana ersätter Times New
Roman som brödtext.

Times New Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
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Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890?!(.,;:)
Typsnitten är valda för att vi ska uppnå så hög läsbarhet som möjligt. Detta med tanke på tillgängligheten till fonter i kommunens datorer och för att problem med fonter inte ska uppstå när
vi skickar filer till personer utanför Rättviks kommun.
Times New Roman (12p) används i löpande text, så kallad brödtext.
Arial används till telefax, i rubriker, diagram och tabeller, till adresser samt vid korrespondens
med synskadade (rekommenderas av Hjälpmedelsinstitutet).

E-post och overheadpresentationer

Arial (14p-16p) för rubriker och Verdana (12p) för brödtext eller Verdana i både rubriker och
brödtext. I overheadpresentationer används ”rättviksblå” (RGB 003366) och som komplementfärger ”rättviksröd” (RGB 800000) och ”rättviksgrön” (RGB 004400).

Webbplats, e-tjänster och intranät

Tydliga och tillgängliga linjära (Sans-seriffer) typsnitt ska användas. Vi ska utgå från Rättviks
kommuns grafiska profil samt de riktlinjer som E-delegationen fastslagit (2013-WCAG 2.0 nivå
AA eller senare). För ett bibehålla hög tillgänglighet och igenkänning ska samma fonter användas. Grundfärger som används på webben är ”rättviksblå” (RGB 003366) med komplementfärgerna ”rättviksröd” (RGB 800000) och ”rättviksgrön” (RGB 004400).

Bolag

Rättviks kommuns grafiska profil kan användas av bolag inom Rättviks kommun alternativt att
de har en egen profilering med en egen logotyp och egna teckensnitt. Bolagen ska tydligt markera sin tillhörighet till Rättviks kommun genom att kommunens logotyp alltid ska finnas med.

Social medier

Användning av social medier i Rättviks kommun regleras i dokumentet ”Riktlinjer för sociala
medier.”. Rättviks kommunvapen och de färger som anges i grafiska profilen ska användas för
att uppnå igenkänning och trygghet. Besökaren på sidorna ska klart och tydligt se att Rättviks
kommun är avsändare.

Projekt

Projekt som drivs i Rättviks kommuns regi ska tydligt ange att kommunen är huvudman. I
sociala medier används kommunvapnet och i annonser, broschyrer, nyhetsbrev och liknande
Rättviks kommuns logotyp. Projekt som drivs i samarbete med andra organisationer ska använda
Rättviks kommuns logotyp för att ange kommunens delaktighet. Observera att det fria utrymmet
runt logotypen ska vara 25 % av logotypens höjd.
2014-02-03
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Brevpapper

Brev skrivs i huvudsak ut med färglaserskrivare - papper, vitt miljövänligt (svenskt arkiv/Tumba
för arkivering), införskaffas genom tryckeriet.

Mallar

Kommunens mallar ska användas. Innan mallen tas i bruk ska alla grunduppgifter fyllas i.
I mallarna finns funktioner för till exempel datum, diarienummer och mottagare.
Se brevpapprets utseende enligt nedanstående förslag. Mallarna följer det grafiska profilprogrammet och får inte ändras. Det betyder att formatmallens standardteckensnitt och bredden på texten
alltid ska användas. Teckensnitt får inte ändras i storlek, färg eller sort (stilsort/typsnitt).
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Faxmeddelande

Faxmallen är automatiskt inställd så att typsnittet Arial används i hela faxet. Detta för att texten
ska framträda så tydligt som möjligt.
Se meddelandets utseende enligt nedanstående mall. Mallen följer det grafiska profilprogrammet
och får inte ändras.
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Pressmeddelande

Rättviks kommun ska ha en enhetlig utformning av pressmeddelanden. Typsnittet Arial används
för alla grunduppgifter i meddelandet och Times New Roman används för den löpande texten.
Pressmeddelande skickas helst med e-post. Typsnitten är valda så att det inte ska uppstå problem
när meddelandet öppnas i en dator utanför den miljö Rättviks kommun tillämpar.
Se meddelandets utseende enligt nedanstående mall. Mallen följer det grafiska profilprogrammet
och får inte ändras.
Utskick av pressmeddelande sker i organiserad form, se Rättviks kommuns informationspolicy.
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E-post

Det ska alltid tydligt framgå att ett e-postmeddelande kommer från Rättviks kommun. All e-post
ska avslutas med en brevfot med avsändaruppgifter.
Använd typsnittet Verdana.
Fyll i dina uppgifter i e-posthanteraren. I de flesta e-postprogram är det i fältet signatur uppgifterna läggs in. Signaturen ska läggas till automatiskt i dina meddelanden.
Det är inte tillåtet att använda ”roliga” typsnitt eller olika färger på typsnitten i e-brev i tjänsten.
Samma e-brevfot ska användas till intern mottagare.
Så här ska en e-brevfot se ut. Lägg eventuellt in besöksadress och fax.
Förnamn Efternamn
Titel
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
0248-70 184
förnamn.efternamn@rattvik.se

Kuvert

C5 och C4 kuvert med logotyp och postadress (795 80 Rättvik) trycks gemensamt och rekvireras
inom organisationen. Alla förvaltningar/enheter använder egna kuvert med förtryckt kod.

C4 50 %

C5 50 %

795 80 RÄTTVIK
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795 80 RÄTTVIK
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Korrespondenskort/Kontaktkort A6

Förnamn Efternamn
Titel

Förvaltning
795 80 RÄTTVIK
Besöksadress: Vasagatan 1

Direkttelefon 0248-70 xxx
Telefon växel 0248-70 000
Fax 0248-70 xxx

fornamn.efternamn@rattvik.se
rattvik.se

Visitkort 90x50
Förnamn Efternamn
Titel

Telefon 0248-70 xxx, vx 0248-70 000
E-post fornamn.efternamn@rattvik.se
rattvik.se

Förvaltning/Enhet

795 80 RÄTTVIK
Besöksadress: Vasagatan 1

Typsnittet för visitkort är Arial regular. Namn 12 punkter med 14,4
punkters radavstånd. Titel 7 punkter med 8,4 punkters radavstånd.
Förvaltning/enhet 8 punkter med 9,6 punkters radavstånd.
Adressblocket har 7 punkter med 8,4 punkters radavstånd.Ingen text
ska vara i fetstil, kursiv eller understryken.

Namnbricka

Namn

Titel eller förvaltning/enhet
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Annonsering - lediga tjänster

Bifoga denna sida och manus till annonsmottagaren.

söker xxxxxxxxxxxxxxxxx
Lingua Latina Romano in imperio loquebatur scribebaturque. Huius imperii
fines Traiano imperatore a Scotia usque ad Africam septentrionalem promoti
erant, id est magna pars Europae hodiernae.
Adhuc lingua Latina Romanis, scilicet Italica, Gallica, Hispanica et aliis in linguis
vivit, multaque milia verborum Latinorum et in linguis Suecana Britannicaque
inveniri possunt.
Latina lingua his modibus in Schola Cathedrali studeri potest.
Ιn cursu Lingua Latina cum re linguistica, quem in ramo pro studiis humanis,
programmatis ”S” invenis. (Ab mense Augusto anni MMI:i A.D. nomen illius rami
”via linguistica” erit, vernacula lingua: ”inriktning: språk”). Cursus I anni Lingua
Latina A, optio libera (individuellt val) offertur. Cursum hunc dilegere potes,
quodcumque programma gymnasii sequaris.
Kontaktpersoner
Titel Förnamn Efternamn, tfn 0248-70xxx,
Titel Förnamn Efternamn, tfn 0248-70xxx,
De fackliga företrädarna nås via kommunens växel 0248-70000.
För mer information besök rattvik.se.
Välkommen med din ansökan, meritförteckning och löneanspråk till:
Rättviks kommun, 795 80 Rättvik eller xxxxx@rattvik.se senast den xx xx 201x.
Märk ansökan xxxxxxx.
rattvik.se • 0248-70 000

2-spalt								1-spalt

söker
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

söker xxxxxxxxxxxxxxxxxx

för mer information besök

rattvik.se

för mer information besök rattvik.se

Bredden anpassas till spaltbredd, logotypens storlek bör ej förändras.

2014-02-03
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Annonser informationsblad
4-spalt, 191 x 190 mm, ~ 85 %.

Huvudrubrik Enligt ovan, anpassas efter bredd på annons.
Underrubrik Arial 14 p, fet.
Underrubrik 2 Arial 12 p, fet (se exempel.)
Brödtext Times New Roman 12 p (fetstil användes restrektivt.)
Avstånd mellan annonser = 12 p.
Avstånd mellan underrubrik och brödtext 4 p.
Innehåll i löpande text kan spaltbrytas, se exempel ovan.
Annonserna har en avsändare, Rättviks kommun.
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Annonser informationsblad, fortsättning
2-spalt, 191 x 190 mm, ~ 85 %. Endast enskild annons.

Aktuellt från Rättviks kommun
Byating i Västberg 2013-11-26, kl. 19
Västbergs bystuga

Kom med dina synpunkter och frågor för bygdens utveckling. Drick en kopp kaffe och träffa politiker och
tjänstemän som informerar om kommunens verksamheter.
Programpunkter
• Befolkningsutvecklingen i Rättviks kommun
• Information om mål och budget
• Övriga frågor
Information
Ulf Israelsson, kommunchef
0248-70 136
Välkommen!
rattvik.se • 0248-70 000

Annonsering med samarbetspartners
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
• Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
• Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod empor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Upplysningar		
Mer information
0248-70xxx.
rattvik.se

2014-02-03

16

Annonser informationsblad, fortsättning
2-spalt, 130 x 190 mm, ~ 85 %.

Aktuellt från Rättviks kommun
Trafikinformation
Fr o m 21oktober 2013 gäller
40 kilometer i timmen som
grundhastighet inom hela det
tätbebyggda området Boda
kyrkby.
Avvikande hastighet kan förekomma – se skyltning på
vägarna.
Upplysningar:
0248-70xxx.

Pendlingsparkering
vid Resecentrum

Rättviks kommun erbjuder
boende i Rättvik, som arbetspendlar till annan ort, parkeringsplats med motorvärmare
vinter 201x/201x.
Hyrestiden är 201x-10-21–
201x-04-25.
Avgift:1 150 kr inkl moms för
hela perioden. Depositionsavgift: 200 kr. Kupévärmare på
max 800W får användas.
Anmälan och övriga upplysningar: 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se.

Vi är på utbildning
5 december
Följande enheter på samhällsutvecklingsförvaltningen har
stängt: miljö- och bygg, markoch plan, näringslivs- och
ungdoms- och fritidskontoret.

Anhörigstöd/Träffpunkt Buketten har
helgstängt 23/12– 3/1
Ett stort tack till alla som på
olika sätt förgyller innehållet
i vår verksamhet. Ni är guld
värda!
Med önskan om en God Jul
och ett Gott Nytt År!
Vi öppnar den 8 januari.

Höstens medarbetare
2013
Nominera en person eller ett
arbetslag anställd hos Rättviks
kommun, som du anser ska bli
höstens medarbetare 2013.
Mer information hittar du på
rattvik.se.

rattvik.se • 0248-70 000

Annonsering - övrig
Kommunens logotyp ska finnas med i all annonsering. Storleken ska vara så att logotypen uppmärksammas men ej dominerar över budskapet. Fritt utrymme runt logotypen ska vara minst 25 %
av logotypens höjd. Denna text ska bifogas till annonsmottagaren.
Rättvik kultur och Stiernhööksgymnasiet har egna grafiska profiler för annonsering i samspråk/
överenskommelse med informatör.
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Overheadpresentationer

Rättviks kommuns mall ska användas för framställning av overheadpresentationer.
Typsnitt för overheadpresentationer är Arial till rubrik och Verdana till brödtext. Mallarna
följer det grafiska profilprogrammet och får inte ändras. Det betyder att formatmallens
standardteckensnitt och bredden på texten alltid ska användas. Teckensnitt får inte ändras i
storlek, färg eller sort (stilsort). Tänk på att det fria utrymmet runt logotypen aldrig får vara
mindre än 25 % av logotypens höjd.
När en karta eller ritning ska läggas in används en tom sida.

A4 liggande

t
l
fä

t
x
Te

Blanketter

Samtliga blanketter ska följa den grafiska profilen. Rättviks kommun prenumererar på blankettoch e-tjänster som ska användas i första hand.
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Kallelse

Kallelser för både offentliga och informella sammanträden/möten finns. Mallen följer den grafiska profilen och innehållet är enkelt att kopiera till webbplatsen.
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Protokoll

Mallar för både offentliga och informella sammanträden/förhandlingar finns. Mallarna följer den
grafiska profilen och är anpassade för en hög tillgänglighet för våra webbplatsbesökare.
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Yttrande, tjänsteskrivelse, medgivande och
delegationsbeslut

Mallar för samtliga ovanstående dokument finns. Titta i mallhanteraren, där finns mallar för de
flesta skrivelser. Mallarna följer den grafiska profilen och är anpassade för en hög tillgänglighet
för såväl de som läser på papper och de som läser på skärm.
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Exempel på foldrar, informationsblad, veckobrev,
nyhetsbrev och liknande

Finns inte kontaktuppgifter
i informationstexten ska
den läggas till under logotypen på baksidan.

Papper: vitt, miljövänligt. Om annan färg på papperet måste användas är
endast ljust beige (till exempel vanilj och äggskal) samt ljust grå tillåtna.
Typsnitt: brödtext - Times New Roman, rubriker - Arial
Att tänka på
Vid tryck på båda sidor ska papperets tjocklek ökas, texten ska inte lysa igenom.
2014-02-03
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Roll-up

Rubrik

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet
• consectetuer adipiscing
elit.
• Nam cursus.
• Morbi ut mi.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit. Nam
cursus. Morbi ut mi.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit. Nam
cursus. Morbi ut mi.

De grå rutorna symboliserar samarbetspartners logotyper.

Skyltar och dekaler

Typsnittet ska vara Times New Roman, normal, svart, rättviksröd (Hex: #710101) eller
rättviksgrön (Hex: #004400).
Bakgrund vitt eller svagt beige (Hex: #e3d9ba).

Hex: #e3d9ba

Hex: #710101

Hex: #004400

Hex: #003366

Tänk på att färgåtergivningen är olika beroende på skrivarens inställningar.
Mot röd (se toppor) och svart bakgrund (till exempel t-shirt eller jacka)
ska logotypen och texten vara vit.
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Kläder

5
logotyp 8 cm
bred

5
webbadress
25 cm bred
5
logotyp 8 cm
bred

Reklamprodukter
Knapp, lock

USB-minne

Paraply

Penna

Pennor i plast ska vara vita med tryckt
logotype svart med röda toppor samt
rattvik.se, svart Arial bold.
Pennor i metall kan ha logotypoch webbadress i vitt, svart eller silver, tydligheten
är viktigast.

2014-02-03

24

Fordon

Rättviks kommun har många fordon ute i trafiken. Det är därför viktigt att märkningen följer
en enhetlig linje. Kommunens fordon ska i första hand vara vita. Vid köp och omlackering ska
bilarna vara vita. Rättviks kommun förfogar över många fordon av olika modeller och exponeringsytorna för respektive fordon skiljer sig.
Därför finns det fastställda regler för hur Rättviks kommuns logotyp och webbadress ska placeras på fordonen.
Det ska vara lätt att känna igen ett fordon från Rättviks kommun. I de fall där omständigheterna
kräver att fordonet är anonymt (exempelvis viss typ av socialtjänst) ska fordonet förbli omärkt
och kan ha annan färg.
Det är av stor vikt att vi uppträder på ett bra sätt i trafiken med våra fordon.
Logotypen ska placeras centrerat på de två främre dörrarna. Dekalen rattvik.se (gemener, typsnitt arial, normal) placeras på lämplig plats baktill på fordonen. Logotypen bör ej placeras för
långt ner då den lätt blir smutsig.
På de fordon som inte är vita ska logotyp och rattvik.se placeras på en vit dekal. Byt ut gamla
och slitna dekaler och använd inte andra typer av dekaler eller budskap på fordonen.
Räddningstjänstens bilar är märkta enligt regler som gäller för hela landet samt egen ”sköld”.
Enskilda enheter och förvaltningar ska inte profileras på fordonen. Stiernhööksgymnasiet får
ersätta rattvik.se med skolans namn* (typsnitt arial, normal).
Montering sker vid leasing av nya bilar.

* Stiernhööksgymnasiet

25

2014-02-03

795 80 RÄTTVIK
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