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Vision, värdegrund & varumärke
En kommun utan en vision och en värdegrund kan jämföras med en bil som är ute
och åker, lite på måfå. Att göra ett visions- och värdegrundsarbete är att ta fram en
karta över vart vi ska, så att alla som åker med vet vart vi är på väg.

VÅR VISION

Tillsammans med människor från olika delar av vår kommun; föreningsaktiva,
näringslivsrepresentanter, skolelever, gamla och unga formulerade vi vad vår kommun är, vad vi tycker om och framför allt vart vi vill. Det här arbetet resulterade i
en visionsformulering för vår hemkommun, inte bara som organisation utan som
geografisk plats – ”här i Vaggeryds kommun”.

Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft. Där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja
och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära
och alla har betydelse.

Vår vision är vår gemensamma viljeinriktning och visar därför hur vi på Vaggeryds
kommun ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund, som är:
 Idéer blir till verklighet
 Tanke och omtanke
 Där alla har betydelse

Vi vill förmedla en bild av Vaggeryds kommun – en bild som stämmer överens med
vår vision och vår värdegrund. Vi kan kalla det för att bygga vårt varumärke. Varje
betraktare kan ha sin egen bild av kommunen men vårt varumärke byggs inifrån,
av oss i kommunen.
Vårt grafiska språk, alltså hur vi presenterar oss visuellt – på webben och i tryck,
på kläder, skyltar och andra produkter - är en viktig del av vårt varumärke. Det
handlar om färger, typsnitt, symboler och tilltalston. Vårt grafiska språk ska harmoniera med vår vision och vår värdegrund. Vi ska vara tydliga och förmedla en
enhetlig bild av vår plats och vår organisation.
Den här handboken berättar hur.
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Logotyp & kommunvapen
Vaggeryds kommuns logotyp och kommunvapen är grunden för all vår information
och marknadsföring. Som våra kvalitetsstämplar ska dessa därför vårdas omsorgsfullt och hanteras med respekt.
När vi kommunicerar som myndigheten Vaggeryds kommun* ska vår logotyp alltid
finnas med i vår kommunikation. När vi deltar i olika typer av marknadsföring ska
logotypen eller kommunvapnet finnas med i vår kommunikation, och då alltid kompletteras med vår symbol (sidan 8).
Kommunvapnet finns i tre varianter; färg, svart och negativ (vit). Vapnet har anor
från 1800-talets vagnssmedjor, och visar ett rött vagnshjul placerat på en sköld av
guld. Det symboliserar kommunens industritraditioner och framåtanda. Vapnet
används enskilt, utan text. Kommunens namn placeras inte under skölden.
Logotypen finns också i tre varianter; färg, svart och negativ (vit). Texten är satt i
en modifierad Trade Gothic Bold. Logotypen använd alltid i sin helhet och får inte
kombineras med någon annan text än tilläggstexten som anges på sidan 7.
Kommunvapnet eller logotypen får under inga omständigheter justeras oproportionerligt i höjd eller bredd. Rita aldrig om logotypen, ladda ner filer från intranätet
eller kontakta kommunledningskontoret för originalmaterial.

Logotyp

Vapen

Färger
Guld
PMS 871
CMYK 23.34.77.16
RGB 164.127.45
NCS-FÄRG S 3050-Y1OR
Röd
PMS 032
CMYK 0.100.100.0
RGB 251.15.12
NCS-FÄRG S 0585-Y8OR

*Exempel på detta är beslut, information om/från våra verksamheter, riktlinjer, brev, protokoll, pressmeddelanden, rapporter etc.
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Placering & storlek
Logotypen ska i möjligaste mån placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden olämplig för logotypen i färg, använd istället en svart eller vit logotyp.
Kring logotypen ska det alltid finnas luft för att göra den synlig och läsbar – detta
är logotypens frizon. Frizonens yta följer med logotypens storleksförändring. Frizonen anger det avstånd logotypen ska till andra grafiska element som text, bild,
andra logotyper, illustrationer samt beskärning och kant. Figur 1 visar frizonens
yta, som är samma som sköldens bredd.

Figur 1

I vissa fall, om det är ont om plats, kan frizonen minskas. Frizonen ska då motsvara
avståndet mellan vapnet och bokstaven K, se figur 2.

Figur 2

Bredden på logotypen får inte vara mindre än 20 mm, se figur 3. Detta för att hjulet
ska synas tydligt.

Figur 3
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Tilläggstext
Logotypen kan kompletteras med en tilläggstext för exempelvis en förvaltning,
verksamhet eller webbadress. Tilläggstexten placeras under logotypen, med en guldfärgad linje som delar av mellan logotyp och tilläggstext, se figur 4.
Kontakta kanslienheten på kommunledningskontoret för nya tilläggstexter. I vissa
dokumentmallar tillåts friare tilläggstexter som förtydligar vilken förvaltning som
är avsändare.
Figur 4

Futura Book

Linjetjocklek 1 pt (0,35 mm)

Då logotypen är 100 mm bred är linjens tjocklek 0,35 mm (1 pt). Tilläggstexten sätts med versaler i typsnittet Futura Book och linjerar vertikalt med k:et i
kommun. Undantaget är webbadressen som sätts Futura Bold Oblique, för att
särskilja denna från namnen på exempelvis våra förvaltningar.
Avstånd mellan undertext och linje är lika med undertextens bokstavshöjd
(illustretat som N). Avståndet till ordet kommun är bokstavshöjden gånger 1,5.
Texten får inte vara längre än den avdelade linjen. Längre texter sätts på två
rader.

Exempel på tilläggstexter är:

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
TEKNISKA KONTORET
www.vaggeryd.se
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Symbol
Vår symbol är vårt sätt att grafiskt förmedla vår bild av
platsen Vaggeryds kommun. Symbolen ska finnas med i
all vår marknadsföring, till exempel i broschyrer och på
affischer, vid evenemang och aktiviteter. Symbolen ska
alltid kombineras med vår logotyp eller vårt kommunvapen när kommunen som organisation är avsändare.
Symbolen bygger på vår vision och vår värdegrund och
är uppbyggd så här:

Platsen

Vaggeryds kommun som geografisk plats
symboliseras av den gula rektangeln.

Nätverket

Vårt samverkande arbetssätt
mellan företagare, invånare
och kommunen symboliseras
av ett rutmönster som dessutom spretar iväg åt olika håll
för att visa leklust och glädje.

Mångfalden

Vaggeryds kommun kännetecknas av mångfald i många olika perspektiv och får sitt uttryck i många olika, klara färger.
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Placering & storlek
Symbolen kan placeras valfritt på en yta, den kan kombineras med andra bilder och
läggas i en bild. Symbolen kan placeras utfallande (så att en del av symbolen hamnar utanför pappret) och det färgglada V:et kan användas separerat från resten av
symbolen. Det finns inga regler om frizon eller storlek - bara stoleken ändras proportionerligt och det syns vad symbolen föreställer.
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Tilläggstext & variation
Tilläggstexter ska alltid skrivas om typsnittet Clarendon Std LT. Det finns inga
regler om storleken på tilläggstexten, men rekommendationen är att ha en kort til�läggstext och anpassa storleken så texten är lätt att läsa.
Symbolen går att använda i en mängd olika sammanhang och ger en stor frihet och
möjlighet till variation. Genom att använda bilder i och runt symbolen kan en verksamhet anpassa symbolen till att spegla dess egna verksamhet.
Symbolen är inte knuten till organisationen Vaggeryds kommun, utan till den geografiska platsen. Andra organisationer i kommunen, till exempel företag och föreningar, kan också använda symbolen för profilering och marknadsföring.
Här är några exempel hur symbolen kan användas.

VAGGERYDS KOMMUN
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FENIX KULTUR- OCH
KUNSKAPSCENTRUM

KREATIVT
ÅTERANVÄNDNINGS‑
CENTER

GRAFISK HANDBOK
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Särprofilering
I undantagsfall kan en verksamhet inom Vaggeryds kommun profilera sig med
egen logotyp. Särprofileringslogotypen ska användas tillsammans med Vaggeryds
kommuns logotyp. För att profilera sig med egen logotyp gäller följande kritierier:
 Verksamheten är konkurrensutsatt.
 Verksamheten anordnar publika arrangemang.
En separat bedömning görs om särprofilering av en verksamhet är motiverad. För
att särprofilera sig med egen logotyp krävs godkännande av kommundirektören.
Kontakta kanslienheten på kommunledningskontoret om du har frågor om särprofilering.
Exempel på verksamheter som har särprofileringslogotyper är gymnasieskolan
Fenix Kultur- och Kunskapscentrum och det militärhistoriska museet Miliseum.
För kontorsdokument, till exempel brev, protokoll, beslut och information, där särprofilering används ska Vaggeryds kommun logotyp finnas med. Särprofileringslogotypen placeras till vänster i sidhuvudet och Vaggeryds kommun logotyp till
höger i sidfoten, se figur 5.

Räddningstjänsten
Undantaget från kriterierna för särprofilering är räddningstjänsten. Den åttauddiga stjärnan i räddningstjänstens logotyp har sedan 1800-talet funnits som en
symbol inom brandkårer i Europa och finns idag hos de flesta svenska räddningstjänsterna. Oftast har den respektive kommuns vapen i mitten, vår stjärna har kommunens vapen i mitten. De åtta uddarna står för kunskap, lojalitet, mod, omtanke,
skicklighet, känsla, uppmärksamhet och uthållighet; en etisk normsamling för hela
yrkeskåren.
Datum

2012-11-01

Figur 5

Beteckning/Dnr

nr. 2012/222

Sida

1(1)

Handläggare

Lars Larsson
0370-67 91 91

Anna Andersson
Lillgatan 1
235 35 Mellanstad

Angående tidigare brand

Us doluptiore seque veliqui voluptas volorer feraerrum estecto taspist, sim
nonsedigent quae laut aut exerior emporia sequae voluptio. Voluptio te
nonsequi velescia cus accumquassed magnima venda volupti busamus
accum es et quuntor eraesto tatistr uptatiosam, sunte ius expedis conse
dolupta turempore et prat et exeribus esequos id quisto illendam, aut
repediandunt et et haris in eosanditi ulpa ventemquias ea dolupis ma niae
rem re vollut harum erferia esciatur, ut eate remolute veni autem rentiun
duntem dem labo. Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis
nonsequid quate pa possim ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae
volut et eosti utesernat enditas alitiur ma cus ent esed molenes nihicta
dolorro doluptas everibus, nobis ex et omnias num lam quidelendunt mod
quam, ut diciument endem que illaborese coreste pratemo luptaturem sapel.

Vänliga hälsningar
Lars Larsson
Styrkeledare
Räddningstjänsten

Postadress

Sveavägen 7
567 32 Vaggeryd
E-post

raddningstjansten@vaggeryd.se
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Besöksadress

Sveavägen 7
Vaggeryd

Internetadress

www.vaggeryd.se

Telefon

0393-67 86 51

Telefax

0393-108 05

Bankgiro

5950-7434

Organisationsnummer

212000-0522

Färger
Vi hämtar två av våra färger från vår logotyp; guld och röd. Övriga färger är utvalda för att komplettera och förstärka varandra, samt ge uttryck åt den mångfald,
rörelse, drivkraft, omtanke och glädje som finns i vår vision och värdegrund. Dessa
färger använder vi för att skapa enhetlighet i vår kommunikation, men samtidigt
öppna upp för variation och skaparglädje.
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CMYK
RGB

23.34.77.16
164.127.45

CMYK
RGB

23.34.77.16
164.127.45

CMYK
RGB

15.75.100.0
211.89.23

CMYK
RGB

0.85.100.0
230.68.21

CMYK
RGB

0.20.100.0
255.204.0

CMYK
RGB

85.0.70.0
0.164.112

CMYK
RGB

20.10.30.0
214.217.190

CMYK
RGB

100.0.15.0
0.157.204

CMYK
RGB

20.0.30.0
216.232.197

CMYK
RGB

100.55.40.0
0.98.129

CMYK
RGB

10.0.50.0
239.237.155

CMYK
RGB

100.0.0.90
29.29.27

CMYK
RGB

0.0.40.0
255.247.178

50%

CMYK och RGB är två olika sätt att återge färg. CMYK står för färgerna cyan, magenta, gul (yellow)
och svart (key) och är en färgmodell för fyrfärgstryck. Använd CMYK-färger om du ska skicka ditt
material till ett tryckeri för produktion. RGB står för färgerna rött, grönt och blått, och används
för att visa färger på till exempel bildskärmar.
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Typsnitt
Våra typsnitt är ett viktigt komplement till logotyp och symbol och förtydligar
Vaggeryds kommun som avsändare i alla sammanhang. Vi har valt att arbeta med
följande fyra typsnittsfamiljer.

Clarendon LT Std
Clarendon LT Std är det typsnitt som alltid ska användas tillsammans med vår
symbol. Typsnittet används även i marknadsföring, trycksaker som produceras av
reklambyråer och på skyltar, både till rubriker och löpande text.
Clarendon är ett typsnitt med serifer (flaggor och klackar på bokstäverna) skapat av
engelsmannen Robert Besley 1845. Clarendon är det första patenterade typsnittet,
även om det har kopierats och förändrats efter det att pantentet löpt ut. Ett klassiskt men ändå modernt typsnitt som klarar av att bära många typer av budskap.

Source Sans Pro
Source Sans Pro var Adobes första open source-typsnitt som designades av Paul D. Hunt. Det finns
på Google fonts och är gratis att ladda ner.
Source Sans Pro finns i flera olika vikter vilket gör det flexibelt. Typsnittet har inga serifer och har
därför bra läsbarhet på skärmar, Source Sans Pro används på kommunens webbplatser och kompletterar Clarendon i trycksaker som används för marknadsföring och andra typer av dokument. Till
exempel för bildtexter och som alternativt rubriktypsnitt.

Times New Roman
Times New Roman, ett av de mest använda typsnitten sedan 1930-talet, är ett typsnitt med serifer som
gör att blicken lättare flyter med orden. Typsnittet används till löpande text (så kallad brödtext) som
kräver god läsbarhet. Vi använder Times New Roman i vår standarddokument, exempelvis beslut, information, brev, protokoll och rapporter. Times New Roman finns installerat på alla kommunens datorer.
Times New Roman beställdes av tidningen Times från brittiska Monotype Corporation och tecknades
under ledning av Stanley Morison. Times New Roman revolutionerade tidningens typografi då det
började användas 1932.

Arial
Arial är förhållandevis nytt och modernt sans-seriftypsnitt. Det skapades 1990 av Patricia
Saunders och Robin Nicholas, båda från Storbritannien.
Arial används till rubriker och ingresser i våra standarddokument, till presentationer (till exempel PowerPoint), till ekonomisk information och kan även användas till intern information
(informationsblad, affischer och liknande). Arial finns installerat på alla kommunens datorer.
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Exempel
Clarendon LT Std Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Clarendon LT Std Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Source Sans Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Times New Roman Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Times New Roman Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖa
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 @!?
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Mallar
Standardtrycksaker
Följande standardtrycksaker finns
för beställning, kontakta serviceenheten på kommunledningskontoret.
 Visitkort
 Korrespondenskort
 Kuvert
Med vänlig hälsning

ANNA SVENSSON
Handläggare
Adress
Besök
Webb

Box 43, 568 21 Skillingaryd
Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
vaggeryd.se

Telefon
Mobil
E-post

0370 67 81 75
0703 96 69 25
anna.svensson@vaggeryd.se

Korrespondenskort

ANNA SVENSSON
Handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen

anna.svensson@vaggeryd.se
0370 67 81 75
0703 56 69 25

Box 43
568 21 Skillingaryd

Visitkort (på baksidan trycks
vår symbol tilläggstexten
”Plats för att göra skillnad”, se
sidan 10)

Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
vaggeryd.se

Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd

Kuvert (finns även förbetalda och adresserade
kuvert för returpost)
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Digitala mallar
För att underlätta den vardagliga användningen av vår grafiska profl finns ett antal digitala mallar tillgängliga. Du når mallarna via ditt ordbehandlingsprogram eller på intranätet. Mallen för
PowerPointpresentationer finns på intranätet.
Några av våra ofta använda mallar är:
 Brev
 Dokument
 Protokoll
 Kallelse
 Minnesanteckning

Datum

Sida

2012-11-05

1(1)

Till Anna Andersson

 Presentation (för PowerPoint)
Använd alltid en mall om det finns en tillgänglig
(mallen ”Dokument” är en neutral mall som kan
användas om en specifik mall saknas för något
ändamål).

Förslag på aktiviteter

Us doluptiore seque veliqui voluptas volorer feraerrum estecto taspist, sim
nonsedigent quae laut aut exerior emporia sequae voluptio. Voluptio te
nonsequi velescia cus accumquassed magnima venda volupti busamus
accum es et quuntor eraesto tatistr uptatiosam, sunte ius expedis conse
dolupta turempore et prat et exeribus esequos id quisto illendam, aut
repediandunt et et haris in eosanditi ulpa ventemquias ea dolupis ma niae
rem re vollut harum erferia esciatur, ut eate remolute veni autem rentiun
duntem dem labo.

I våra mallar använder vi typsnittet Times New
Roman till löpande text (brödtext). Vi använder
typsnittet Arial till rubriker, ingresser, ekonomisk
information samt i PowerPointpresentationer. Det
finns också speciella mallar för policys, riktlinjer,
planer och program som ska användas för att den
typ av dokument ska bli enhetliga och tydliga.

Första förslaget
Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis nonsequid quate pa possim
ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae volut et eosti utesernat enditas
alitiur ma cus ent esed molenes nihicta dolorro doluptas everibus, nobis ex
et omnias num lam quidelendunt mod quam, ut diciument endem que
illaborese coreste pratemo luptaturem sapel
Andra förslaget
Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis nonsequid quate pa possim
ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae volut et eosti utesernat enditas
alitiur ma cus ent esed molenes nihicta dolorro doluptas everibus, nobis ex
et omnias num lam quidelendunt mod quam, ut diciument endem que
illaborese coreste pratemo luptaturem sapel
Tredje förslaget
Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis nonsequid quate pa possim
ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae volut et eosti utesernat enditas
alitiur ma cus ent esed molenes nihicta dolorro doluptas everibus, nobis ex
et omnias num lam quidelendunt mod quam, ut diciument endem que
illaborese coreste pratemo luptaturem sapel

Datum

2012-1105

Beteckning/Dnr

nr. 2012/111

Sida

1(1)

Handläggare

Sven Svensson
0370-67 90 90

Anna Andersson
Lillgatan 1
235 35 Mellanstad

MINNESANTECKNINGAR
Datum:

2012-11-05

Hyra kontorslokaler

Us doluptiore seque veliqui voluptas volorer feraerrum estecto taspist, sim
nonsedigent quae laut aut exerior emporia sequae voluptio. Voluptio te
nonsequi velescia cus accumquassed magnima venda volupti busamus
accum es et quuntor eraesto tatistr uptatiosam, sunte ius expedis conse
dolupta turempore et prat et exeribus esequos id quisto illendam, aut
repediandunt et et haris in eosanditi ulpa ventemquias ea dolupis ma niae
rem re vollut harum erferia esciatur, ut eate remolute veni autem rentiun
duntem dem labo. Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis
nonsequid quate pa possim ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae
volut et eosti utesernat enditas alitiur ma cus ent esed molenes nihicta
dolorro doluptas everibus, nobis ex et omnias num lam quidelendunt mod
quam, ut diciument endem que illaborese coreste pratemo luptaturem sapel.

Personalmöte
Dag:
Tid:
Plats:

2012-11-02
10.00-12.00
Nämndrummet, Skillingehus

Närvarande:

Anna Andersson, Sven Svensson, Bengt Bengtsson,
Lisa Larsson, Johanna Jonsson

Ej närvarande:

Per Persson

Vänliga hälsningar

Punkt 1
Us doluptiore seque veliqui voluptas volorer feraerrum estecto taspist, sim
nonsedigent quae laut aut exerior emporia sequae voluptio. Voluptio te
nonsequi velescia cus accumquassed magnima venda volupti busamus accum es et quuntor eraesto tatistr uptatiosam, sunte ius expedis conse dolupta
turempore et prat et exeribus esequos id quisto illendam, aut repediandunt et
et haris in eosanditi ulpa ventemquias ea dolupis ma niae rem re vollut
harum erferia esciatur, ut eate remolute veni autem rentiun duntem dem labo.

Sven Svensson
Handläggare
Kommunledningskontoret

Beslut
Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis nonsequid quate pa possim
ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae volut et eosti utesernat enditas
alitiur ma cus ent esed molenes nihicta dolorro doluptas everibus.
Punkt 2
Us doluptiore seque veliqui voluptas volorer feraerrum estecto taspist, sim
nonsedigent quae laut aut exerior emporia sequae voluptio. Voluptio te nonsequi velescia cus accumquassed magnima venda volupti busamus accum es
et quuntor eraesto tatistr uptatiosam, sunte ius expedis conse.
Postadress

Besöksadress

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

Exempel, brev

www.vaggeryd.se

Telefon

0370-678 000

Telefax

0370-67 81 55

Bankgiro

5950-7434

Organisationsnummer

212000-0522

Beslut
Es dolor santia voluptiorem quod que dolestiatis nonsequid quate pa possim
ut lam soluptatqui officia plabor sumet faccae volut et eosti utesernat enditas
alitiur ma cus ent esed molenes nihicta dolorro doluptas everibus, nobis ex
et omnias num lam quidelendunt mod quam.
Vid tangentbordet
Lisa Larsson

Exempel,
17 minnesanteckningar

Sida

1(1)

Exempel,
dokument

Exempel, dokumentmall för policys
K O M MUN I K AT I ONS P O L IC Y

Kommunikationspolicy
Antagen av kommunfullmäktige
Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret
Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Inledning
Information och kommunikation är en viktig del i allas vardag och för att våra
verksamheter ska fungera. Allt kommunicerar – det vi gör och inte gör, säger och inte
säger – och kommunikation sker alltid på mottagarens villkor. Att kommunicera är
egentligen inte ett mål i sig men bra intern och extern kommunikation är avgörande för
att:
Det är viktigt att vi förhåller oss till kommunikation
på samma sätt – att vi har kunskap, förståelse och
vilja att kommunicera så bra som möjligt.
Kommunikationspolicyn med tillhörande riktlinjer
för e-post, telefoni och sociala medier sätter ramarna
för hur vi ska kommunicera, informera och agera
internt, externt och vid kontakt med media.

Internt
•

•

•

kunna nå verksamheternas och
kommunfullmäktiges övergripande mål och
vision
ge anställda och förtroendevalda kunskap
om sin verksamhet vad som sker inom och
utom organsationen Vaggeryds kommun
få en organisationskultur med gott
arbetsklimat där alla trivs, gör sitt bästa och
bidrar till en öppen och serviceinriktad
inställning

Kommunikationspolicyn gäller för samtliga
nämnder och bolag inom koncernen Vaggeryds
kommun.
Kommunikationspolicyn ska revideras och beslutas
varje mandatperiod.

Externt
•
•
•

skapa insyn, delaktighet och engagemang –
demokrati
ge våra målgrupper den service och
kunskap de behöver
stärka bilden av och förtroendet för
Vaggeryds kommun som organisation och
plats.

Riktlinjer och vägledningar som tas fram på
kommunövergripande nivå och för olika
verksamheter och yrkesroller ska alltid ha sin
utgångspunkt i kommunikationspolicyn.
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Exempel, dokumentmall för riktlinjer
R IK TL IN JE R F Ö R T EL E F ON I

Med hög tillgänglighet menar vi:
•

•

Riktlinjer för telefoni

•

Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX § 6
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret
Ansvarig tjänsteman: IT-chef

•

Du bidrar till att samtal kopplas rätt genom
att säkerställa att dina uppgifter i Trio
Present är korrekta.
Det ska alltid finnas någon som är
tillgänglig på telefon på servicefunktioner
som får många inkommande samtal under
arbetstid. Vid behov vidarekopplas samtal
till annan kollega/enhet.
Den som ringer ska få ett besked när du är
tillgänglig igen och därför ska du alltid
hänvisa din telefon när du är inte kan ta
emot samtal. Vid hänvisningens slut ska du
vara tillgänglig för inkommande samtal
under en viss tid.
Du ska ringa upp den som har lämnat
meddelande till dig senast inom 2
arbetsdagar.

•

•

Ansvar
•

•
•

Att använda telefonen på ett
ansvarsfullt sätt innebär:
•

•

•
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Alla telefoner inköpta av Vaggeryds
kommun som du använder i ditt arbete ägs
av Vaggeryds kommun och är ditt
arbetsverktyg.
Du ansvarar för att din arbetstelefon sköts
på rätt sätt. Det gäller även data och
information som du bearbetar och lagrar
där.
Om telefon ska användas för privata samtal
ska detta vara godkänt av chef och prefix

55 tillsammans med funktionen ”privat
räkning” användas.
Att om du lagrar information på telefonen
ser till att den är skyddad och att du därför
använder lösenord (ex. pinkod) så att
obehöriga inte kan komma åt din
information
Du säkerställer att ditt samtal inte kan höras
av någon utomstående om det berör
sekretess eller andra känsliga uppgifter.

•

Chef ansvarar för att dessa riktlinjer
tillämpas och att bemötande och
tillgänglighet inom den egna verksamheten
följs upp.
Medarbetare har ett eget ansvar att följa
dessa riktlinjer.
I den mån som förtroendevalda politiker
utför myndighetsuppdrag för kommunens
räkning uppmanas dessa att följa denna
policy.
IT-enheten ansvarar för den strategiska
utvecklingen av Vaggeryds kommuns
telefonitjänster samt tar fram policys, regler
och riktlinjer för användandet i samverkan
med övrig verksamhet. De ansvarar även
för beställning av telefonitjänster gentemot
utförare och upprättar avtal med operatör
och andra leverantörer.

Exempel, enkel affisch/anslag

Exempel, enkel information/meddelande

ÖPPETTIDER
Använd denna mall för tydliga anslag med viktig information om
er verksamhet, till exempel ändrade öppettidet, dörrskyltar, etc.
Ytan på mallen kan utformas fritt men typsnittet Arial ska
användas.

Rubrik på affisch/anslag

Denna mall kan användas för enklare affischer och anslag. Till
exempel för information något evenemang i Vaggeryds
kommun eller era öppettider.
Ytan på mallen kan utformas fritt men typsnittet Arial ska
användas.

vaggeryd.se

E-post
Vi använder typsnitt Arial, storlek 10 punkter, i vår e-postkorrespondens.
Vi använder en enhetlig form för våra e-postsignaturer, se nedan. Texten ovanför
strecket skrivs med Arial 10 punkter, texten nedanför strecket skrivs med Arial 8
punkter. Vid interna e-postmeddelanden kan den enklare signaturen användas.

Signatur externt

Signatur internt

Med vänlig hälsning		
(Arial 10 pt)
Förnamn Efternamn
Titel
_______________________________

Med vänlig hälsning		
(Arial 10 pt)
Förnamn Efternamn
Titel
_______________________________

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd

Direktnummer: 0370-67 81 00

Vaggeryds kommun			
Förvaltning/Enhet

(Arial 8 pt)

Telefon: 0370-67 81 00
E-post: fornamn.efternamn@vaggeryd.se
Webbplats: www.vaggeryd.se
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Vaggeryds kommun			
Förvaltning/Enhet

(Arial 8 pt)

Form & bildspråk
För att stärka vår grafiska framtoning har vi några enkla formregler som vi til�lämpar i allt material där det är möjligt, i synnerhet när det gäller information och
marknadsföring.
 Vi använder gärna bilder och våra färger
 Vi använder starka, levande och spännande bilder
 Vi tar tillvara på den designprofil som finns i kommunen
 Vi uttrycker oss lekfullt och med glädje.

Färgexempel

HÄR:

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

Genom att använda mönstret i vår symbol och kombinera det på olika sätt och i olika färger kan vi
skapa många typer av dekor med god igenkänning.

20

Bildexempel

Frilagda bilder och bilder med
neutral bakgrund ger många
möjligheter för design och
formgivning.
Bilder på människor är i regel mer
intressanta och levande än bilder
på objekt.

Gå nära med kameran vid detaljbilder.

Hitta en oväntad vinkel!

Var med där det händer, ta många bilder och sök fototillfällen hellre än att ”rada upp”
dem du ska fotografera.
21

Prova att använda svartvita bilder
om det passar i ditt material.

Information & marknadsföring
Allt material som vi producerar och som innehåller information och marknadsföring
från Vaggeryds kommun ska följa våra grafiska riktlinjer vad gäller logotyp, symbol,
typsnitt, färger och formspråk.

Broschyrer, foldrar, affischer med mera
Med målande bildmaterial, korrekta typsnitt, våra profilfärger och grundform enligt
vårt formspråk kan alla trycksaker anpassas till ändamålet. Se exempel.

COPE

FÖRÄLDRAUTBILDNING!
COPE är ett föräldrautbildningsprogram utarbetat i Kanada. COPE
kan översättas till ”att hantera”, ”klara av”. Kursen vänder sig till
föräldrar med barn i åldersgruppen 3–12 år.
KURSENS MÅLSÄTTNING ÄR ATT:
 utveckla föräldrarollen och stärka självförtroendet hos föräldrar
 ge möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar
 ge föräldrar praktiska och konkreta strategier för att hantera vardagen med sina barn.

Kursen är kostnadsfri!

VAR?

Familj- och ungdomsteamets lokaler, Bangårdsgatan 6, Skillingaryd.

START?

Onsdagen 4 mars kl 17:30–19:30 (fika ingår).

HUR?

8 onsdagar framåt med uppehåll för påsklovet 8/4.
Vi erbjuder möjlighet till barnverksamhet i anslutning till kurstillfällena.

ANMÄLAN? via e-post senast 25/2: fut@vaggeryd.se
eller ring 0370-67 84 41 (växel).

Cope sker i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen i Vaggeryds kommun.

VÄLKOMMEN!

PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Affisch

Beachflagga/vepa

Förstasida i almanacka
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VILL DU BLI
KONTAKTPERSON?

HÄR:
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

2016

VAGGERYDS KOMMUN

BESÖKSGUIDE 2016

MIN AFFÄRSIDÉ ÄR RENA JULAFTON"
DEN ELDBESJÄLADE ENTREPRENÖREN
HÄR NAPPAR DET

e

yd

EM I GOLF

d

E N T I D N I N G O M O C H F R Å N VA G G E R Y D S K O M M U N

Exempel, framsida på folder

Exempel, framsida på tidning

Exempel, uppslag folder
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Platsannonsering
Kommunens lediga tjänster annonseras i färg. Om fler tjänster annonseras samtidigt
ska det ske i en samlad annons.
Platsannonser bokas via personalenheten på kommunledningskontoret.

KOM OCH JOBBA MED OSS!

KOM OCH JOBBA MED OSS!

Vår vision är att vara en plats för att göra
skillnad. En plats för möjligheter formad
med tanke och omtanke. I Vaggeryds kommun
jobbar 1100 medarbetare som gör skillnad för våra
invånare, företagare och besökare – Varje dag!

Vår vision är att vara en plats för att göra
skillnad. En plats för möjligheter formad
med tanke och omtanke. I Vaggeryds kommun
jobbar 1100 medarbetare som gör skillnad för våra
invånare, företagare och besökare – Varje dag!

Just nu har vi lediga tjänster som:

STADSARKITEKT
SLÖJDLÄRARE

Nu söker vi dig som utveckla vår plats som

STADSARKITEKT

på Hjortsjöskolan

EKONOM

Läs mer om tjänsten och

på kommunledningskontoret

ansök på vaggeryd.se/jobb

MASKINFÖRARE
på gatu/parkenheten

Läs mer om tjänsten och
ansök på vaggeryd.se/jobb

NU:

PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Allmän annonsering
Vår allmänna annonsering görs i färg och kan gälla
exempelvis information från kommunen, kungörelser,
presentation av en verksamhet eller ett arrangemang.
Om fler verksamheter/arrangemang ska annonseras
samtidigt samlar vi dessa i en annons.
Allmänna annonser bokas via kanslienheten på kommunledningskontoret.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas
till sammanträde i Sessionssalen, Skillingaryd,
tisdagen den 29 mars 2016. OBS! Dagen
Sammanträdet inleds kl. 17:00 med ett studiebesök på
ReMida – kreativt återanvändningscenter i Vaggeryds
kommun, Ljungbergsgatan 1, Skillingaryd. Sammanträdet
fortsätter sedan kl. 18:00 i Sessionssalen, Skillingehus
Skillingaryd.

Christer Holmgren, ordförande
Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör
ÄRENDEN

NU:

PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

 Lansering och invigning av Vaggeryds kommuns nya
webbplats
 Interpellationer och frågor
 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
gällande dialog med försvarsmakten om skjutfältsfrågan

TRÄFF FÖR SENIORER OCH
ANHÖRIGA I HOK IDAG!

 Inkomna motioner och medborgarförslag
 Medborgarförslag – Kommunala ambassadörer för
Vaggeryds kommun

Är du senior/pensionär eller anhörig och bor i Hok med
omnejd är du välkommen på en eftermiddag med
information och gemenskap.

 Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018
 Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Tid:
Måndag 18 april, kl.13:30–15:30
Plats: Folkets hus i Hok

 Övergripande mål för Vaggeryds kommun mandatperioden 2015-2018

Program: Koll av blodsocker/blodtryck, information om
hjälpmedel, information av dietist, räddningstjänsten och
kommuens äldre- och anhörigkonsulent.

 Valärenden
Välkommen att ta del av sammanträdet och
lyssna till dina förtroendevalda!

vaggeryd.se

vaggeryd.se
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Anpassad annonsering
Ibland finns behov av att gå utanför de vanliga formaten för annonsering. Det kan
till exempel röra sig om kampanjer, profilannonser eller annonsering tillsammans
med andra organisationer.
Kontakta kanslienheten på kommunledningskontoret om du vill göra en anpassad
annonsering.

Jag tror på småstaden för där
betyder det nåt, vad jag gör.

För dig som letar efter en enklare livsstil. 20 min från Jönköping.

Foto: Anna Sköld, Bokinge Bild, Swedese, Byarums Bruk

boivaggeryd.se

SKILLINGARYDS

KALASET

HÄR BLIR
IDÈER VERKLIGHET.

21 MAJ

I Vaggeryds kommun finns en lång tradition av att låta idéer bli till verklighet.
Tillverkningsindustrin sysselsätter många och vår kommun ligger mitt i en av
landets mest patentsökande regioner. Vårt speciella signum är det genom
århundraden uppbyggda nätverk av hantverkskunskap som har sitt nav i vår
kommun. Detta visar sig idag bland annat genom att vi är en av Sveriges
mest möbeltillverkande kommuner.

Start kl. 10 i Skillingaryds centrum

Program:
47 m uppblåsbar hinderbana, bakluckeloppis,
möbellotteri, prova segway, lokala band på scen,
konstutställning, kommunen informerar,
musikquiz på kvällen, m.m.

Företagen är livsviktiga för vår region, så vill vi att det ska fortsätta vara.
Att idéer fortsätter födas och blir verklighet.

Välkommen hit – du med!

Läs mer på vaggeryd.se

vaggeryd.se
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business.vaggeryd.se

Profilkläder
Arbets- och profilkläder ska alltid tryckas eller broderas med Vaggeryds kommuns
logotyp. Det går även att komplettera med avdelning eller verksamhet. Profilklädernas kan också kompletteras med vår symbol. Om en verksamhet har behov av en
diskretare märkning av sina kläder, kontakta kanslienheten på kommunledningskontoret.

Färger
Vi rekommenderar vit, svart, röd eller grå färg på arbets- och profilkläder. De verksamheter som behöver kan även använda varselfärger.
Verksamhetens namn kan tryckas eller broderas i någon av våra
färger.

Placering
Logotypen placeras som litet hjärttryck på tröjor, skjortor, ackor
med mera. Symbolen kan placeras exempelvis som ryggtryck. Profilkläderna kan kompletteras med avdelningens/verksamhetens namn
i versaler i typsnittet Clarendon Std Bold som stort ryggtryck, litet
ryggtryck nedanför kragen eller litet tryck på vänster ärm. Logotypen kan även placeras på kepsar, byxor med mera.

Accessoarer
Slipsar, pins, scarfar med mera anpassas till våra färger. Rådgör med
kanslienheten på kommunledningskontoret vid beställning av profilkläder.

Exempel, profilkläder
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Skyltar
Vid produktion av fasadskyltar, informationsskyltar med mera rekommenderar vi
en vit bakgrund, exempelvis vitlackad plåt. Texten skrivs i versaler med typsnittet
Clarendon Std. Rådgör med kanslienheten på kommunledningskontoret före
beställning av skyltar.

Exempel, skyltar

HEMTJÄNSTEN VAGGERYD
UNGDOMSCAFÉET
Öppet:
Torsdag 16.00-21.00
Lördag 18.00-23.00
Välkomna in!

FÄLTSEKRETERARNA

AKTIVITETSHUSET
JUPITER
KREATIVT
ÅTERANVÄNDNINGSCENTER
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Profildekor
Våra bilar, skyltar, flaggor med mera är många och värdefulla bärare av vårt varumärke. Då dessa kanaler får en enhetlig kostym blir de trovärdiga och tydliga varumärkesbärare, både i och utanför vår kommun. Information om färgnummer finns
på sidan 13. Rådgör med kanslienheten på kommunledningskontoret före beställning av profildekor.

Logotypens färg och storlek anpassas till fordonet, men storleken bör vara minst 30 cm
bred. Logotypen kan även placeras baktill på exempelvis lastbilar och skåpbilar.

Present- och profilprodukter
Present- och profilprodukter är ett av många sätt att skapa en känsla för Vaggeryds
kommun – plats för att göra skillnad. Dessa används bland annat för att marknadsföra kommunen som plats, organisation, bostadsort och besöksmål.

Sortiment
I vårt profilsortiment finns bland annat tshirts, pennor, kassar, kepsar, badlakan,
cerat och nyckelringar. Se aktuellt sortiment på intranätet. Rådgör alltid med
kanslienheten på kommunledningskontoret före beställning av present- och profilprodukter.
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Checklista
När du beställer eller producerar material, kontrollera gärna att du gått igenom de
här punkterna.
Mall
Använd en mall om det finns en.
Logotyp
Finns logotypen med? Är den rätt placerad?
Symbol
Är materialet till information, marknadsföring
eller likande? Ta med vår symbol!
Typsnitt
Använd rätt typsnitt på rätt plats.
Färger
Använd våra färger i material för information och marknadsföring.
Bilder
Använd starka och levande bilder till information och marknadsföring.
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Plats för egna anteckningar
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Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd | Besöksadress: Bangårdsgatan2, Skillingaryd
Tel: 0370-67 80 00 | E-post: info@vaggeryd.se
www.vaggeryd.se | facebook.com/vaggerydskommun

