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11. Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m. fl. sidan 9
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-17

§ 164

Val av ledamöter och ersättare i service- och 
tekniknämnden för mandatperioden 2019-2022 
(KS/2018:482)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden

för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:

Ledamöter
Anneli Hedberg (S)
Leif Hanberg (S)
Åsa Thorell Russell (S)
Christer Ekstrand (S)
Britt Ejdwinsson (S)
Helena Gärtner (M)
Milos Smitran (M)
Claudia Grathwohl (C)
Joha Frondelius (KD)
Jöran Mathiesen (V)
Jan Lilja (SD)

Ersättare
Sven-Åke Johansson (S)
Ida Svensson (S)
Magnus Esko (S)
Jenny Lundborg (S)
Lars Åke Eriksson (S)
Fredrik Norén (M)
Fredrik Hermelin (M)
Anders Gölevik (C)
Mårten Gråthérus (L)
Roger Karlsson (MP)
Johnny Flemström (SD)

2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Helena Gärtner (M)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD)

Reservation 
Mot beslutet avseende beslutspunkt 4 reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl 
(SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Jan Lilja (SD) och Elsie Egelstål (SD).
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-17

Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas 
partigrupp och Moderaternas partigrupp deltar inte i beslutet av beslutspunkt 4.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja service- och tekniknämnd med 11 ledamöter och 11 
ersättare för mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Göran 
Dahlström (S) och Lars Härnström (M).

Förslag och yrkande
Mica Vemic (SD) yrkar att Jan Lilja (SD) ska utses till andre vice ordförande. Sedan 
tidigare är Joha Frondelius (KD) också nominerad till posten.

Beslutsgång
Ordföranden redogör sedan för propositionsordningen gällande beslutspunkt fyra 
vilken godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition 
på nomineringarna av andre vice ordförande, Joha Frondelius (KD) och Jan Lilja 
(SD). Hon finner att fullmäktige beslutar utse Joha Frondelius (KD) till andre vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden.

Omröstning
Omröstning begärs som är sluten eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. 
Inger Hult (L), Roger Ljunggren (S) och Filip Lindahl (SD) övervakar rösträkningen. 

Göran Dahlström (S) uttalar för Socialdemokraternas partigrupps räkning att gruppen 
inte deltar i beslutet. Lars Härnström (M) uttalar att motsvarande gäller för 
Moderateranas partigrupp.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 
Med 15 röster för Joha Frondelius (KD) och 6 röster för Jan Lilja (SD) utses Joha 
Frondelius (KD) till andre vice ordförande i service- och tekniknämnden. 
_________________

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
De valda
Troman
Löneenheten
Lex 
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-17

§ 177

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande 
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 
2019-2022 (KS/2018:526)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besluta att följande regler skall gälla i fråga om ersättares

tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna:
För ledamot tillhörande följande parti Inträder ersättare i nedan angiven partiordning

S S, M
M M, S
C C, L, KD, MP, V
KD KD, L, C, MP, V
L L, C, KD, MP, V
MP MP, V, C, L, KD
V V, MP, L, C, KD
SD SD, C, KD, L, V, MP

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga
nämnder.

3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå
från den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive
uppdrag.

4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares
tjänstgöring i lag eller författning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Efter kontakt med partiernas företrädare har 
ovanstående förslag upprättats.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-17, § 210
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-12-13

§ 69

Sammanträdesdagar 2019 - service- och tekniknämnden 
(STN/2018:109)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till

sammanträdesdagar 2019 för service- och tekniknämnden.

2. Sammanträdena ska vara öppna för allmänheten.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2019 för service- och tekniknämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden 
torsdagar klockan 13.15 (med undantag för februari och juni) följande datum:

Månad STN
torsdagar
klockan 13:15

Anmärkning Beredning
måndagar 
klockan 13:15

januari 17 7
februari 28

Förmiddag
 Årsredovisning för 2018
 Redovisning av genomförd

internkontroll (1 mars)

18

mars -
april 11 1
maj 23 13
juni 20

Klockan 9:00
10

juli -
augusti 29  Underlag för övergripande

plan med budget för 2020-
2022 (31 augusti)

19

september 26  Delårsrapport för 2019
(30 september)

16

oktober - 28
november 7  Sammanträdesdagar 2020
december 19 9

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2018-11-28
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-12-13

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S)
___________________ 
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 STN/2019:10 - 111 

SEVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden
Förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att under mandatperioden 2019-2022 tillsätta

följande arbetsgrupper och utse representanter till dessa:

Idrottsstrategisk grupp

 Anneli Hedberg (S), ordförande
 Helena Gärtner (M), 1:e vice ordförande
 Joha frondelius (KD), 2:e vice ordförande

Arbetsgrupp för offentlig miljö





Måltidsstrategisk grupp





Servicegrupp





Trafikgrupp





2. Nämnden beslutar att utöver dessa grupper, kan styrgrupper tillsättas i samband
med strategiska ställningstaganden av större karaktär, exempelvis i samband med
upphandlingar.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 STN/2019:10 - 111 
 

SEVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

 
Ärendebeskrivning
Service – och tekniknämnden ska vid sammanträdet 2019-01-17 välja representanter
inom nedanstående arbetsgrupper:

Idrottsstrategisk grupp
Ersätter tidigare Framtidsgrupp och Sportcentrumgrupp. I gruppen ingår Service- och 
tekniknämndens presidium, tjänstepersoner inom Service- och teknikförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt representanter från nämndens bidragsberättigade 
föreningar.

Arbetsgrupp för offentlig miljö
Ersätter tidigare grupp Gata-, park-, skog- och natur. I gruppen ingår två politiker från 
majoriteten och en från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och 
teknikförvaltningen.

Måltidsstrategisk grupp
Ersätter tidigare Måltidsgrupp. I gruppen ingår två politiker från majoriteten och en 
från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och teknikförvaltningen.

Servicegrupp
Ersätter tidigare Växelgrupp och Städgrupp. I gruppen ingår två politiker från 
majoriteten och en från oppositionen samt tjänstepersoner inom service- och 
teknikförvaltningen.

Trafikgrupp
I gruppen ingår två politiker från majoriteten och en från oppositionen samt 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, 
bildningsförvaltningen, Polis, Räddningstjänst, Ambulans samt Motormännen. 

Beslutet skickas till:
De valda
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-03 STN/2018:136 - 212 
Medborgarservice 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se 

Karin Engvall 

Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 
12 m. fl. 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som sitt eget och 
översända det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Granskning detaljplan för fastigheten 
Vitsippan 12 m.fl.

I tidigare samrådsyttrande har förvaltningen erbjudit sin kompetens och erfarenhet vad 
gäller trädplantering samt hantering av dagvatten, vilket också mottagits positivt av 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för projektering av infrastruktur.

Förvaltningen saknar beaktande av perspektivfrågor som barn-, och 
jämställdhetsperspektiv i handläggningen.

Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-03 STN/2018:137 - 009 
Stab

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Magnus Gustafsson 

Service- och tekniknämnden

Remissvar ny grafisk profil 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ta nedanstående yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen genom IT och kommunikationsavdelningen har lämnat 
förslag på ny grafisk profil för Katrineholms kommun. Det framlagda förslaget består 
av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en tillgänglighetsanpassad 
färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. Utöver den grafiska profilen 
innehåller förslaget även en namnstrategi, förslag på hantering av särprofilering inom 
Katrineholms kommun inklusive de kommunägda bolagen samt ett förslag på hur den 
grafiska profilen skall implementeras.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss om nu grafisk profil svar senast 2019-02-09
 Ny visuell identitet Katrineholm
 Förstudie grafisk profil Katrineholm nämndunderlag

Ärendebeskrivning
Service – och teknikförvaltningen ombeds inkomma med synpunkter på ärendet utifrån 
det egna verksamhetsområdet samt belysa ärendet ur verksamhetsmässiga och i 
förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Ärendet ska också då det är 
relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner. 
Genus/jämställdhet ska belysas i ärendet. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska 
tas med i remissvaret.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-03 STN/2018:137 - 009 
Stab

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Service – och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att en ny grafisk profil tas 
fram för Katrineholms kommun samt bekräftar bakgrunden som ges som motiv till 
behovet av förändring. Den gällande grafiska profilen är omodern, svårarbetad och 
svår att anpassa till dagens krav på digital kommunikation. De förändringar som 
gjordes 2016 har inte heller bidragit till att modernisera och möjliggöra en effektiv 
digital kommunikation, snarare tvärtom.
Den bifogade förstudien uppskattas då den ger en bra bakgrund till behovet av 
förändring samt beskrivning av hur den föreslagna profilen fungerar kommunikativt 
samt grafiskt. Dock saknas en djupare beskrivning huruvida den nya grafiska profilen 
lyckas med uppdraget att förmedla vad den avser att förmedla. Här saknas inspel från 
verksamheter samt medborgare i Katrineholms kommun. Ett varumärke som är väl 
förankrat bland de som skall bära det, samt de som skall motta budskapet, bygger 
stolthet samt ökar sannolikheten att det används enligt framtagen manual. En grafisk 
profil framtagen i en process med delaktighet ger en bra grund för stolta ambassadörer 
som bär kommunens budskap.
I förslaget samt i den bifogade förstudien tas ett bredare grepp kring den grafiska 
profilen och innefattar även särprofilering. Det skulle vara värdefullt att i förstudien få 
en total sammanställning av vilka särprofileringar som finns och vilka av dessa som är 
godkända. Det vore även av värde att ta del av de krav som ställs idag för att uppfylla 
särprofilering, samt hur dessa kommer att förändras med en ny grafisk profil. Det vill 
säga, vilka krav som kommer att ställas när befintliga godkända varumärken ska 
omprövas.

Ny logotyp

Förslaget som ges att modernisera kommunens logotyp genom att förenkla och 
stilisera den och samtidigt behålla den heraldiska skölden är en bra samt tilltalande 
lösning. Förslaget till ny förenklad logotyp upplevs fungera väl både i tryck samt 
digitalt. Större osäkerhet finns dock om den nya logotypen, enligt föresatsen, 
förmedlar ”Läge för liv och lust” samt ”Sveriges lustgård”. Logotypen upplevs modern 
men inte kaxig.

Färgpalett

Ett upplevt problem med den gällande grafiska profilen är dess starka färger som 
konkurrerar med varandra istället för att framhäva varandra. Den nu gällande logon för 
Katrineholms kommun, med dess färger, upplevs även svår att matcha med 
profilkläder. Starka, lysande grundfärger som är föreslagen i den nya grafiska profilen 
är svårarbetade tillsammans men även när logon skall tryckas exempelvis på kläder. 
Den här typen av färger fungerar även dåligt både digitalt och som bakgrund till skrift. 
En mjukare färgpalett hade varit att föredra då den är mer lättarbetad och upplevs mer 
modern.
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-03 STN/2018:137 - 009 
Stab

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se 

Namnstrategi och särprofilering

I förslaget till grafisk profil föreslås verksamheter som ägs och drivs av Katrineholms 
kommun att verka inom kommunens grafiska profil, det är logiskt och självklart. 
Katrineholms kommun skall uppfattas som en sammanhållen avsändare. Dock lever 
många av kommunens verksamheter i en konkurrensutsatt miljö där ett starkt 
varumärke och tydlig profilering är nödvändig. Exempel på sådana kommunala 
verksamheter är gymnasieskolor i Katrineholm samt Sportcentrum. Dessa exempel har 
starka etablerade varumärken, med hög igenkänning, som signalerar ett mervärde till 
sin målgrupp. Att använda redan etablerade varumärken i kombination förstärker 
budskap och kommunens önskan att upplevas som en attraktiv plats. Målgruppen för 
gymnasieskolornas marknadskommunikation är mer intresserad av vilken skola som 
avsänder ett budskap än vem som är huvudman. Idrottsföreningar och förbund utanför 
Katrineholm som planerar att genomföra ett läger är välbekanta med Sportcentrums 
etablerade varumärke som prisvärd sportanläggning med hög servicegrad. Här har 
Katrineholm en möjlighet att förstärka sitt varumärke genom att exponeras 
tillsammans med det etablerade varumärket för verksamheten.

I förstudien till den föreslagna grafiska profilen redovisas kommunens platsvarumärke; 
”Sveriges Lustgård”, samt kommunens arbetsgivarvarumärke; ”Läge för liv och lust”, 
som delar i den stora varumärkesfloran. Det är däremot oklart om den föreslagna 
logotypen även skall ersätta båda dessa varumärken. Här behövs ett tydliggörande. Om 
tanken är att kommunens arbetsgivarvarumärke samt platsvarumärke ersätts av den 
nya logotypen minskar floran av logotyper betydligt. Den grafiska profilen innehåller 
ett avsnitt som beskriver samarbeten, här borde hantering av särprofilering kunna 
inrymmas.

Beslutanderätt om varumärken samt eventuell särprofilering i en kommunal 
organisation bör ligga i dess högsta beslutande organ, inte hos en enskild tjänsteman.

Implementering

Den nya grafiska profilen förslås genomföras succesivt under tre år. En mer detaljerad 
implementeringsplan som beskriver vilka verksamheter samt vilken typ av 
kommunikation som prioriteras och i vilken ordning bytet sker skulle önskas. Service 
– och teknikförvaltningen bär kommunens varumärke på många inventarier samt i
många sammanhang som har en längre livslängd än tre år. Ett byte av grafisk profil 
innebär därmed betydande kostnader. Implementeringsplanen bör även innehålla 
förslag på hur kostnaden för byte av grafisk profil skall fördelas.

Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation

Service – och teknikförvaltningen har ett starkt varumärke som har byggts under 
många år. Att bygga ett varumärke innebär stora kostnader och ett stort engagemang. 
Att göra förändringar i tidigare beslutad särprofilering innebär att goodwillvärde till ett 
betydande belopp försvinner.
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TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-03 STN/2018:137 - 009 
Stab

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se 

Övrigt

I förslag till beslut till ny grafisk profil saknas jämställdhetsperspektiv samt 
barnrättsperspektiv. En marknadsundersökning av den nya grafiska profilen bland 
medarbetare samt medborgare hade kunnat genomföras med respondenternas svar 
uppdelad efter kön samt ålder.

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Missiv 1 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542 
Informationsavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jessica Sjögren 

Anvisning till remiss om ny grafisk profil 

Anvisningar för remissyttranden
Gemensamt för alla ärenden 

• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa,
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är
möjligt, vara könsuppdelad.

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Beskrivning av ny grafisk profil
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för 
Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där 
framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för 
liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna 
lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen 
moderniserades också. 

Kommunens grafiska profil har av många verksamheter över tid upplevts som 
omodern och svårarbetad. Den fungerar dåligt både i tryck och digitalt. (Se exempel i 
bifogad bilaga, förstudie grafisk profil). Det har också bidragit till att det uppstått olika 
avarter. Därför föreslås en helt ny grafisk profil som är anpassad till moderna arbetssätt 
och nutidens kommunikationskrav. 

Framtidens tuffa ekonomiska utmaningar ställer också krav på att samla 
organisationens kommunikationsresurser för att mycket tydligare marknadsföra 
”Katrineholm”, inte enskilda förvaltningar eller verksamheter. Idag finns en bred flora 
av olika logotyper och varumärken. Det är inte ekonomiskt försvarbart i längden, 
eftersom det kostar att bygga och underhålla varje varumärke. 

En tydlig och tillgänglig kommunikation är avgörande för att kunna ge invånare, 
brukare och kunder en bra service. Där är en lättarbetad och enhetlig grafisk profil en 
viktig beståndsdel.

Den grafiska profilen gäller alla verksamheter i kommunen och är en anvisning för att:  
 tydliggöra vad som är kommunal verksamhet.
 underlätta kommunikationen och skapa förtroende.
 fungera som bärare av kommunens vision och varumärke.
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Missiv 2 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542 
Informationsavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se 

 lägga grunden för profilering/marknadsföring av kommunen.
 slå fast hur den visuella identiteten för Katrineholms kommun ska se ut.
 visa hur den kommunala logotypen ska användas

Innehåll ny grafisk profilen 

Den nya grafiska profilen tar sin utgångspunkt i visionen och platsvarumärket Sveriges 
Lustgård. Profilen består av en ny logotyp, stadsvapnet som högtidssymbol, en 
tillgänglighetsanpassad färgpalett, ett särskiljande typsnitt samt ett bildspråk. 

Tydligare logotyp

Den nuvarande logotypen är föråldrad, med ett för stort ”K”, samt gammal och 
understruken text. Längden gör att vi syns dåligt i förhållande till andra vid till 
exempel sponsring och annonsering. Sköldens komplexitet gör också att den blir 
otydlig digitalt, på kläder och i små storlekar.

Istället föreslås en ny stiliserad, förenklad logotyp (märke) enligt bifogat underlag. En 
fullt fungerande logotyp ska kunna appliceras digitalt, mobilt och på vilket tryckt 
underlag som helst. Den ska också stärka Katrineholms synbarhet och konkurrenskraft 
gentemot andra. 

Logotypen ska finnas i tre utföranden röd-svart, vit och svart.

Logotyp vid representation och högtid

Katrineholms kommuns heraldiska vapen i originalutförande och fullfärg ska användas 
av vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang. 

Typsnitt

Moderna google-typsnitt ger idag möjlighet att använda samma typsnitt digitalt som i 
tryck. De är dessutom gratis, därför ska samma typsnitt användas internt och externt, 
både digitalt och i tryck. Open Sans är bastypsnitt och används till brödtext och 
mellanrubriker. Playfair Display Bold används endast för huvudrubriker och till 
eventuell grafik. 

Färgpalett

Färgpaletten har justerats främst utifrån tillgänglighet, för att det ska gå att använda 
färgerna även i rubriker. Den röda färgen som tidigare inte använts alls, förutom i 
logotypen, blir nu en färg i paletten. En färg får inte knytas till en viss verksamhet. 
Katrineholms kommun ska kommunicera färgglatt. 

Vågen

Vågen som funnits med sedan 2009 plockas bort helt. Den fungerar dåligt i digitala 
kanaler, små annonser och på skyltar.
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Missiv 3 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542 
Informationsavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se 

Bildspråk

Bilder ska förmedla en känsla av liv och lust och lyfta fram alla de kvaliteter som finns 
i Katrineholm. Allt från människorna och mångfalden till naturen och den vackra 
staden. Alla bilder, med undantag för generella närbilder, ska vara tagna i 
Katrineholms kommun. Medborgarna ska känna sig representerade i kommunens 
bildmaterial. 

Namnstrategi och särprofilering

Verksamheter som ägs och drivs av Katrineholms kommun ska verka inom 
kommunens grafiska profil. Det vinner både kommunen och den specifika 
verksamheten på. Principen är ”ett Katrineholm”. Alla andra verksamhets och 
förvaltningslogotyper tas bort, liksom projektlogotyper. En gemensam namnstrategi 
används för att i text lyfta fram verksamheter som är viktiga för medborgarna, 
samtidigt som vi hela tiden kommunicerar Katrineholm. De särprofileringar som 
hittills har varit tillåtna ska omprövas. Målet är att alla verksamheter ska samlas under 
ett varumärke - Katrineholm. Särprofilering beslutas av kommunikationschefen. 

Kommunala bolag

Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock deras grafiska 
profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil. Det gäller även om det blir aktuellt att 
arbeta om en redan befintlig bolagsprofil.   

Implementering

Den nya profilen införs successivt och kostnadseffektivt från och med den 1 april 
2018. Implementering i organisationen kan ske under en treårsperiod. Allt nytt material 
ska dock följa den nya manualen.  

En grafisk manual, en praktisk handbok, för hur den grafiska profilen ska användas i 
verksamheterna ska arbetas fram tillsammans med förvaltningskommunikatörerna. I 
manualen ska även den tidigare skyltmanualen ingå. Den grafiska manualen beslutas 
av kommunikationschefen.  

Nya mallar tas fram med syfte att effektivisera och förenkla grafiska produktioner. 

Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation

Den nya grafisk profilen ska bidra till ett mer effektivt kommunikationsarbete. Genom 
en enhetlig profil och ett varumärke, Katrineholm, utnyttjar vi våra resurser på bästa 
sätt.  Att underhålla en profil och ett varumärke är ekonomisk fördelaktigt. 

Med den nya grafiska profilen knyts kommunens alla verksamheter samman och vi blir 
tydligare och lättare att känna igen för våra målgrupper. Den ger också ökad 
tillgänglighet. 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-18 KS/2018:542 
Informationsavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se 

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 

För de nämnder som inte har ett sammanträde innan inlämningsdatum rekommenderas 
ordförandebeslut. 

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått 
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie 
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-02-09.

Remissinstanser

Ärendet har remitterats till samtliga nämnder och förvaltningar inom kommunen, 
undantaget valnämnden, lönenämnden och Viadidaktnämnden.

Jessica Sjögren jessica.sjogren@katrineholm.se 0150-57770
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Logotyp

5Visuell identitet

En logotyp är en grafisk bild som 
symboliserar ett företag, en organisation 
eller en offentlig verksamhet och syftar till att 
skapa omedelbar igenkänning. 

Vårt logotyp består av en symbol i form av en 
stiliserad version av Katrineholms 
stadsvapen tillsammans med en ordbild i 
form av namnet Katrineholm satt i typsnittet 
Open Sans Bold.
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Frizon

6Visuell identitet

För att särskilja logotypen från omgivningen 
ska avståndet mellan logotypens ytterkanter 
och kringliggande element alltid vara minst 
lika stort som sköldens bredd.
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Val av färg på logotyp

7Visuell identitet

Logotypen finns i tre färgversioner: Rödsvart 
som används i första hand. Vit som används 
när logotypen används mot bild eller mot 
färgad bakgrund. Svart som endast används 
vid svartvitt tryck.

Se alltid till att det är god kontrast mellan 
logotyp och bakgrund så att logotypen blir 
tydligt.
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Storlek på logotyp

8Visuell identitet

Logotypens storlek och placering definieras i 
vårt designsystem och av logotypens frizon. 
Läs mer om detta i avsnittet Designsystem.

Minsta storlek för logotypen är 20 mm i 
bredd. Se alltid till att logotyp är tillräckligt 
stort för att vara tydligt.

20 mm
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Symbol utan ordbild

9Visuell identitet

I undantagsfall kan symbolen användas utan 
tillhörande ordbild. Till exempel som 
profilbild i sociala medier. 

Kontakta alltid Kommunikationsenheten 
innan du använder symbolen utan ordbild.
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Högtidssymbol

10Visuell identitet

1918 fastställdes Katrineholms stadsvapen 
som skapats av konstnären Carl Richard 
Forsslund. Det omvända gaffelkorset 
symboliserar mötesplatsen för västra och 
södra stambanorna, hammaren står för 
industrin, den så kallade merkuriestaven för 
handeln och rosen för trädgårdsstaden. 
Vapnet kröns av en välvd murkrona i guld. 

Stadsvapnet finns kvar som högtids-
symbol men får endast användas i 
ceremoniella sammanhang som vid 
stadsbesök, eller på ett standar. 

Stadsvapnet används inte i kommunikation 
som avser Katrineholms kommuns 
verksamhet. 

All användning av stadsvapnet ska
godkännas av Kommunikationsenheten.
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Namnstrategins fyra 
nivåer

12Visuell identitet

Det är viktigt att våra målgrupper på ett 
snabbt och enkelt sätt förstår att det är 
Katrineholms kommun som är användare till 
alla våra verksamheter. 
Därför ska alla verksamheter samlas under 
ett gemensamt varumärkesnamn. Självklart 
kan det i vissa sammanhang vara viktigt att 
kommunicera vilken del av vår organisation 
som står bakom kommunikationen. För att få 
en enhetlighet i hur vi gör detta har vi tagit 
fram en namnstrategi i fyra olika nivåer.

Nivå 1 Varumärkesnamn

Nivå 2 Verksamhetsnamn
Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 3 Övriga namn Gymnasievalet 2019

Nivå 4 Webbadress
katrineholm.se/gymnasievalet
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Nivå 1: 
Varumärkesnamn

13Visuell identitet

Vårt varumärkesnamn i form av vår logotyp 
placeras på en plats där den framträder 
tydligt. Till exempel längs till vänster i 
menyraden på en webbplats eller i något av 
de fyra hörnen på en trycksak. 

Nivå 1 används i all kommunikation.

Möjlig placering

1 1

1 1

Nivå 1 Varumärkesnamn

Nivå 2 Verksamhetsnamn
Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 3 Övriga namn Gymnasievalet 2019

Nivå 4 Webbadress
katrineholm.se/gymnasievalet

60

60



Nivå 2: 
Verksamhetsnamn

14Visuell identitet

I vissa fall är det viktigt för mottagaren att 
veta vilken verksamhet som kommunicerar. 
Exempel på sådana verksamheter är skolor 
och äldreboenden. I trycksaker placeras 
verksamhetsnamnet i något av de hörn där 
logotypen inte är placerad. 

Verksamheter använder inte egna logotyper.

Nivå 2 används när mottagaren har behov av 
att veta vilken verksamhet som 
kommunicerar. 

Nivå 2 används inte vid 
kommunövergripande kommunikation.

Möjlig placering

2 2

2 2

Nivå 1 Varumärkesnamn

Nivå 2 Verksamhetsnamn
Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 3 Övriga namn Gymnasievalet 2019

Nivå 4 Webbadress
katrineholm.se/gymnasievalet
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Nivå 3: Övriga namn

15Visuell identitet

Ibland finns behov att kommunicera andra 
namn. Till exempel namnet på ett 
evenemang, ett projekt eller liknande. Dessa 
kan lyftas fram i innehållet eller i en rubrik 
men ska inte uppfattas som avsändare för 
kommunikationen. 

Nivå 3 används vid behov.

Möjlig placering

Nivå 1 Varumärkesnamn

Nivå 2 Verksamhetsnamn
Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 3 Övriga namn Gymnasievalet 2019

Nivå 4 Webbadress
katrineholm.se/gymnasievalet
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Nivå 4: Webbadress

16Visuell identitet

För att mottagaren enkelt ska kunna söka 
mer information behöver det framgå vart 
man ska vända sig. Detta förtydligas på nivå 
4. I trycksaker placeras webbadressen i 
något av de hörn där logotypen inte är 
placerad. Vid utrymmesbrist sätts 
webbadressen ut på annan plats. Till 
exempel på annan plats på satsytan eller i 
trycksakens inlaga.

Nivå 4 används vid behov.

Möjlig placering

4 4

Nivå 1 Varumärkesnamn

Nivå 2 Verksamhetsnamn
Katrineholms gymnasieskolor

Nivå 3 Övriga namn Gymnasievalet 2019

Nivå 4 Webbadress
katrineholm.se/gymnasievalet

4 4
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Bastypsnitt

18Visuell identitet

Open Sans. Används till brödtext och 
mellanrubriker.

Använd endast skärningarna Regular, 
Regular Italic, Bold och Bold Italic. 

Italic ska endast användas för utmärkning

Finns att ladda ner här: 
https://fonts.google.com/specimen/
Open+Sans

Open Sans Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Regular Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold Italic
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
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Rubriktypsnitt

19Visuell identitet

Playfair Display Bold. Används endast för 
huvudrubriker och till grafik. 

Använd endast skärningen Display Bold. 

Se alltid till att typsnittet är tillräckligt stort 
för att vara tydligt. 

Finns att ladda ner här: 
https://fonts.google.com/specimen/
Playfair+Display

Playfair Display Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890!”#%&/()=
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Användning

20Visuell identitet

Huvudrubriker sätts i Playfair Display Bold. 
Ingresser sätts i Open Sans Regular. Brödtext 
sätts i Open sans Regular. Mellanrubriker 
sätts i Open Sans Bold. 

Ingresser sätts i 120% av brödtextens grad. 
Mellanrubriker sätts i samma grad som 
brödtexten. 

Ingresser, brödtext och mellanrubriker sätts 
med 140% radavstånd. Huvudrubriker sätts 
med 110% radavstånd. 

All text sätts, om inget annat angivits, 
versalgement. Det vill säga med inledande 
stor bokstav följd av små bokstäver.
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Färger

22Visuell identitet

Logotypens röda färg är samma färg som 
återfinns i vårt stadsvapen.

Förutom den röda färgen finns en orange, en 
rosa, en lila, en blå och en grön färg. 

Se avsnittet Användning av färger för att läsa 
mer om hur färgerna används tillsammans.

Blå
RGB  0/122/201
CMYK 100/32/0/0
PMS 3005
#007AC9

Rosa
RGB 226/23/118
CMYK 0/92/18/0
PMS 213
#E21776

Orange
RGB  255/88/0
CMYK 0/71/100/0
PMS 021
#FF5800

Grön
RGB 0/155/58
CMYK 94/0/100/0
PMS 355
#009B3A

Röd
RGB 227/6/19
CMYK 0/100/100/0
PMS 485
#E30613

Lila
RGB 155/24/137 
CMYK  46/100/0/0
PMS 248
#9B1889
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Färgsystem

23Visuell identitet

RGB
Används för visning på skärm. Består av 
färgerna röd (R), grön (G) och blå (B). Beskrivs 
med ett värde mellan 0 och 255 för varje 
färg. 

CMYK
Används för 4-färgstryck och utskrifter. 
Består av färgerna cyan (C), magenta (M), gult 
(Y) och svart (K). Beskrivs med ett 
procentvärde för varje färg. 

PMS (Pantone Match System)
Används för tryck med färdigblandade 
tryckfärger på tryckeri. 

Hex (#) 
Används på internet. Ett alternativt sätt att 
beskriva RGB-färger.

Rosa
RGB 226/23/118
CMYK 0/92/18/0
PMS 213
#E21776
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Användning av färger

24Visuell identitet

Använd någon av följande 
färgkombinationer. 

Färger kombineras endast med vitt. 

Längre texter sätts i svart mot vitt. 

Obs! Använd inte orange eller grön till text 
under 18 punkter alternativt 16 punkter Bold 
då de riskerar att bli otydliga i små grader. 

Använd färgerna efter behov och 
sammanhang. 

Undvik att knyta en färg till en enskild 
verksamhet.

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb

AaBb AaBb
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Bilder
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Bilder

27Visuell identitet

Våra bilder ska förmedla en känsla av liv och 
lust och representera mångfalden och 
människorna i Katrineholm. Varje mottagare 
ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social 
bakgrund, etnicitet, religion, funktions-
nedsättning, könsidentitet eller sexuell 
läggning. Alla bilder, med undantag för 
generella närbilder, ska vara tagna i 
Katrineholms kommun. 

Saker att eftersträva:
Hög kvalitet
Autentisk känsla
Naturligt ljus
Mångfald i motiv och bildutsnitt
Natur och grönska 

Saker att undvika:
Arrangerade bilder som inte känns 
autentiska
BIlder med stökiga bakgrunder
Manipulerade bilder
Frilagda bilder
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Designsystem för 
stående och kvadratiska 
format

29Visuell identitet

För att underlätta vårt arbete och skapa ett 
konsekvent uttryck när vi tar fram 
kommunikationsmaterial använder vi oss av 
ett designsystem. 

Designsystemet för stående och kvadratiska 
format byggs upp på följande sätt:
Marginaler och satsyta bestäms genom att 
hela ytans bredd delas med 14. Ange detta 
mått som marginal i dokumentet. 
Satsytan delas sedan in i 12 spalter på 
bredden och 6 rader på höjden.

Logotypen är 3,5 spalter bred.
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Designsystem för 
liggande format

30Visuell identitet

För att underlätta vårt arbete och skapa ett 
konsekvent uttryck när vi tar fram 
kommunikationsmaterial använder vi oss av 
ett designsystem. 

Designsystemet för liggande format byggs 
upp på följande sätt:
Marginaler och satsyta bestäms genom att 
hela ytans bredd delas med 20. Ange detta 
mått som marginal i dokumentet. 
Satsytan delas sedan in i 18 spalter på 
bredden och 6 rader på höjden.

Logotypen är 3,5 spalter bred.
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31

Samarbeten

Visuell identitet 77
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Katrineholm är 
huvudavsändare

32Visuell identitet

Katrineholms visuella identitet används.

Katrineholms logotyp placeras i något av de 
övre hörnen.

Samarbetspartners namn placeras i något av 
de nedre hörnen. I första hand uttryckta i 
text och i andra hand med partnernas 
logotyper. Logotyperna sätts i svart eller vitt 
beroende på bakgrund. Om logotyper sätts 
mot färgad bakgrund eller mot bild sätts de i 
vitt. Logotyperna ska uppfattas mindre än 
Katrineholms logotyp. 

Texten ”I samarbete med” ska alltid finnas 
med.

I samarbete med

Rubrik

LogoLogo
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Katrineholm och 
partner är likvärdiga 
avsändare

33Visuell identitet

Ingen av parternas varumärke ska vara mer 
framträdande. 

Ingen av parternas designelement används. 

Märkets frizon används. 

Undvik om möjligt likvärdiga avsändare.

Rubrik

Logo
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Katrineholm är partner 
till huvudavsändaren

34Visuell identitet

Partnerns visuella identitet används. 

Märkets frizon används. 

Texten ”I samarbete med” eller ”På uppdrag 
av” ska alltid finnas med.

Rubrik

På uppdrag av

Logo
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Certifieringar och 
utmärkelser

35Visuell identitet

Katrineholms logotyp placeras i något av de 
övre hörnen. 

Om certifieringen eller utmärkelsen 
förstärker vårt budskap används 
certifieringens eller utmärkelsens logotyp. I 
annat fall omnämns den i text. 

Om certifieringens eller utmärkelsens 
logotyp används placeras den i något av de 
nedre hörnen. Logotypen ska uppfattas 
mindre än Katrineholms logotyp. Om 
logotyper sätts mot färgad bakgrund eller 
mot bild sätts de i vitt. 

Om utrymmet är begränsat eller logotypen 
riskerar bli otydlig omnämns certifieringen 
eller utmärkelsen i text. 

Rubrik

Logo
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Katrineholm
Möjlig förädling av 

visuell identitet
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Nuläge Katrineholm
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En vildvuxen identitetsflora. Var är 
“lagtröjan”? 
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Många olika element
1. Vapensköld, med många

olika element i sig
2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun”
5. Linje

1

2
3 4

5

• Modern..?

• Föråldrat typsnitt och svårarbetad

• Varken mobilt eller digitalt anpassad.
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Otydlig i små storlekar
Katrineholms favicon
uppförstorad.
Sköldens komplexitet gör att 
den blir otydlig digitalt och i 
små storlekar.
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Fungerar dåligt negativ. 
En bra logotype ska gå att 
applicera på vilken bakgrund 
som helst. Jämför Stockholm 
här i annonsen, med 
kommunmärkena. 
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Var syns det Katrineholms kommun?
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I jämförelse med andra
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det 
riskerar bli litet och 
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.

Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms 
litet och otydligt.
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Svårt att brodera på kläder 
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Syns dåligt i förhållande till andra
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Våg och logotyp ger i många fall dålig synbarhet

Katrineholms märkeKatrineholms märke
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Inte digitalt anpassad profil 
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Hur ser Katrineholms “lagtröja ut”
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Summering av nuläge

• Inte anpassad för varken tryck, digitalisering eller mobil.

• Typsnitten är omoderna och dyra. Idag finns gratis typsnitt som
fungerar för både webb och tryck.

• Vi är inte vad vi säger. Vi speglar inte visionens Liv & lust

• Kraven på vår kommunikation har förändrats. Vi vill marknadsföra
KATRINEHOLM, inte respektive förvaltning.

• Egna undervarumärken skapar enighet i arbetslaget men segregerar
snarare än enar i det stora hela.

• Vi syns dåligt i förhållande till våra konkurrenter
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Utblick & Inspiration
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Apple
Frånkomplex till enkel.
Från färgglad till svart/vit
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Tydlig mot olika bakgrunder
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Från komplex till enkel
Tydlig mot olika bakgrunder
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Exempel gymnasieskola Stockholm
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Exempel gymnasieskola Skövde
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Designprinciper för ny grafisk profil

• Enkelhet och tydlighet för att underlätta användning och en tidlös 
design

• Förädla och förfina det vi har. Inte göra om för sakens skull.

• Knyta an till vision, värdeord och platsvarumärke
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Logotyp
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Många olika element
1. Vapensköld, med 

många olika 
element i sig

2. Uppförstorat ”K”
3. Namn
4. Tillägget ”kommun” 
5. Linje

1

2
3 4

5

• Modern..?

• Föråldrat typsnitt och svårarbetad

• Varken mobilt eller digitalt anpassad. 
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Befintligt märke.
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Utan streck under.
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Utan tillägget 
”-s kommun”.
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Med ”K” i samma 
storlek 
som övrig text.
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Namnet satt i ett 
tydligare typsnitt.
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Förenklad 
vapensköld som 
fungerar bättre i 
mindre storlek.
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Märket
Mellanrummen som 
bildas av gaffelkorset 
och murkronan 
bildar ett K.
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Ny logotyp
Märke med förenklad 
vapensköld som 
fungerar bättre i 
mindre storlek.

Istället för det långa 
och onödigt krångliga 
“Katrineholms 
kommun” skriver vi 
bara “Katrineholm”. 

Katrineholm skrivs 
med ett enkelt och 
lättläst typsnitt.
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Katrineholms kommuns 
stadsvapen är en 
högtidssymbol. 

Den får endast användas vid 
ceremoniella tillfällen, 
exempelvis i samband med 
statsbesök. På flaggor och 
standarer. 

Stadsvapnet
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Hur uttrycker vi visionen i ett typsnitt?
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Rubriktypografi
Stilprov Playfair Display.
Ett starkt identitetsskapande 
typsnitt som uttrycker liv och 
lust. Typsnittet ritat för att 
användas digitalt och är 
gratis.

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzÅåÄäÖö
1234567890!”#%&/()=
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Bastypografi
Stilprov Open Sans. 
Ett enkel, lättläst och öppet 
bastypsnitt.
Typsnittet ritat för att 
användas digitalt och är 
gratis.

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
Katrineholm

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
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Färger

Klara, färgglada och 
lysande färger som
utstrålar liv, lust, glädje
och kreativitet. 

121

121



Namnstrategi
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Översikt 
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
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I samband med lanseringen av nya katrineholm.se framtidsäkrar vi den 
grafiska profilen och logotypen/märket enligt  de nya digitala kraven. 
Med målet att:

• Stärka vår synbarhet och konkurrenskraft gentemot andra
kommuner.

• Vi har samma typsnitt digitalt som i tryck!

• Förenkla logotypen för tydligare avsändare.

• Vi är ETT KATRINEHOLM. Ta bort förvaltningslogotyper och
särprofilering. Hitta ett sätt att lyfta fram verksamheter som är viktiga
för våra medborgare, samtidigt som vi hela tiden är KATRINEHOLM.

Vi framtidssäkrar
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Före-efter
Exempel på hur förändringen ser ut i praktiken
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Före
Märkets längd försvårar
applicering och gör att det 
riskerar bli litet och 
otydligt på ytor som inte
håller samma
proportioner.

Med samma bredd som
andra kommuners
märken blir Katrineholms 
litet och otydligt.
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Efter
Med den nya
utformningen syns vi 
bättre i förhållande till 
andra.
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Översikt före
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats
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Översikt efter
Märke Avatar

Färger Affisch

Typografi

Webbplats

Playfair Display
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖ
ö1234567890!”#%&/()=

Open Sans
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=

Open Sans Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSs
TtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö1234567890!”#%&/()=
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Sponsring före och efter
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Byggskyltar
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Exempel på ny dokument med layout
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Fler exempel på ny dokumentlayout
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Folder offentlig konst
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Folder anhörigstöd före-efter
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Verksamhetsnamn skrivs i text istället för med egen logotyp
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Ny gemensam webbplats gymnasieskolor
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Gymnasievalet före
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Gymnasievalet efter
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Välkomstbrev förskola före-efter
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Avancerad sökning Utskrivet: 2019-01-10 13:56
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Para

metervärde/Namn/Notering
STN/2019:3 Beslut om flyttning samt 

skrotning av fordon
2018-12-12 STN Del/2019:3/STN Del/2019:2/STN Del/2019:1

STN/2018:9 Dispenser med stöd av 13 
kap 3§ Trafikförordningen 
(1998:1276) - Samlingsakt 
2018

2018-01-02 STN TDISP/2018:11

STN/2018:4 Grävtillstånd 2018-01-02 STN Gräv/2018:172/STN Gräv/2018:171/STN 
Gräv/2018:170/STN Gräv/2018:169/STN 
Gräv/2018:168

STN/2019:4 Grävtillstånd 2018-12-12 STN Gräv/2019:4/STN Gräv/2019:3/STN 
Gräv/2019:2/STN Gräv/2019:1

STN/2018:6 Kommunalt bidrag till 
enskilda vägar - Samlingsakt 
2018

2018-01-02 STN vägar/2018:9/STN vägar/2018:8/STN 
vägar/2018:7/STN vägar/2018:11/STN 
vägar/2018:10

STN/2018:8 Lokala trafikföreskrifter - 
Samlingsakt 2018

2018-01-02 STN LTF/2018:44/STN LTF/2018:43/STN 
LTF/2018:42/STN LTF/2018:41

STN/2019:7 Lokala trafikföreskrifter - 
Samlingsakt 2019

2019-01-02 STN LTF/2019:1

STN/2018:1
0

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade - 
Samlingsakt 2018

2018-01-02 STN PRH/2018:74/STN PRH/2018:73/STN 
PRH/2018:72

STN/2019:5 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade - 
Samlingsakt 2019

2019-01-02 STN PRH/2019:4/STN PRH/2019:3/STN 
PRH/2019:2/STN PRH/2019:1

STN/2018:1 Upplåtelse av offentlig plats 2018-01-02 STN Mark/2018:99/STN Mark/2018:98
STN/2019:1 Upplåtelse av offentlig plats 2018-12-12 STN Mark/2019:1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 

ERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Service- och tekniknämnden

Meddelanden 
Service-och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2018-12-06 – 2019-01-09. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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