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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-11 SOCN/2019:1 - 001 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Val av delegater i fondärenden 
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att välja Christer Sundqvist (M) och Thomas Selig (V) 
till delegater med rätt att fatta beslut rörande ansökningar om medel ur de fonder för 
vilka socialnämnden utgör styrelse till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att utse delegater med rätt att fatta beslut rörande ansökningar om 
medel ur de fonder för vilka socialnämnden utgör styrelse. Följande fonder tillhör 
socialnämnden:

 Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 Sjukhjälpsfonden
 von Post-Manderströmska fonden
 Julita sockens fattigvårdsfond

Beslutet skickas till:
Berörda
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-11 SOCN/2019:1 - 001 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att välja Gunnar Ljungqvist (S) och XX att ingå i 
beredningsgruppen för föreningsbidrag till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar 
och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild 
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för 
utsatta grupper inom kommunen.

Enligt Riktlinjer antagna av socialnämnden 2017-01-25 § 4- Bidrag till föreningar 
inom socialnämndens område ska en arbetsgrupp som består av representanter från 
kultur- och turismnämnden, service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, 
samt även en representant från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då det 
gäller förening med verksamhet inom respektive område, fungera som stöd och 
rådgivning till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska anses 
berättigad att söka bidrag.

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

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-11 SOCN/2019:1 - 001 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: socialforvaltninen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Val till klagomålsdelegationen
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att till ledamöter i socialnämndens 
klagomålsdelegation till och med 31 december 2022 välja Marie-Louise Karlsson (S), 
ordförande, Christer Sundqvist (M), 1:e vice ordförande samt Thomas Selig (V), 2:e 
vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade i juni 2001 att införa ett system för klagomålshantering samt 
att tillsätta en klagomålsdelegation.

Klagomålsdelegationen har till uppgift att bedöma och lösa de frågor som inkommit 
som synpunkter och klagomål till förvaltningen och utretts, men där den klagande inte 
är nöjd med förvaltningens förslag till beslut.

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

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-14 SOCN/2018:93 - 
702 

Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Linda.Fager@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Linda Fager 

Socialnämnden

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2019 
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för år 2019 gällande serveringstillstånd 
i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av 
bestämmelserna om servering i alkohollagen.

Katrineholms alkoholhandläggare utövar under 2019 tillsyn även i Vingåker och Flens 
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på 
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har lämnats.

Ärendets handlingar
 Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun år 2019

Ola Nordqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Handläggare
Vingåkers kommun
Flens kommun
Länsstyrelsen Södermanland
Akten
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Tillsynsplan av 
serveringstillstånd
20198

Antagen av socialnämnden den 17 augusti 2016.
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3

Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll
Inledning

Tillståndsenheten har tagit fram denna skrivelse i syfte att beskriva och informera om hur tillsyn på 
alkohollagens (nedan kallad AL) område bedrivs/kommer att bedrivas under år 20198 i Katrineholm, Flen 
och Vingåkers kommuner.

Alkohollagens huvudsyfte

Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars huvudmål är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till 
exempel överkonsumtion av alkohol och alltför tidig alkoholdebut. Kravet på ordning och nykterhet har 
också en framskjuten plats i lagstiftningen. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det 
alkoholskadeförebyggande arbetet.

Bestämmelserna om administrativa ingripanden, såsom erinran, varning och återkallelse av 
serveringstillstånd, är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. Åtgärder mot 
en tillståndshavare är inte avsedda att vara ett straff utan är ett medel för att skapa en god restaurangmiljö.

Det är tillståndsenhetens målsättning att arbeta enligt lagstiftarens ovan angivna synsätt samt de kommunala 
riktlinjerna, det vill säga att dels bedriva tillsyn av att de alkoholpolitiska syftena med lagen upprätthålls samt 
dels att bevaka att alkohollagens krav på tillståndshavarens lämplighet alltjämt är uppfyllda.

Vad innebär tillsynsansvaret?

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i 
ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdomen finns 
åldersgränser. Dessutom ska, som ovan nämnts, förutsättningarna för att få tillstånd vara uppfyllda även 
sedan tillstånd meddelats, det vill säga det finns krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet.

Kommunen ska enligt lagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs efterlevs. Om 
missförhållanden föreligger har kommunen att i första hand meddela en erinran. Vid återfall och/eller 
upprepade överträdelser kan en varning meddelas. Om varning inte bedöms som tillräcklig åtgärd finns 
möjligheten till att återkalla serveringstillståndet(9 kap. 17,-18 §§ AL).

Hur bedrivs tillsyn?

Det finns flera former för tillsyn, som för överskådlighetens skull kan indelas som följer:

 Förebyggande tillsyn
 Inre tillsyn
 Yttre tillsyn
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Nedan följer en beskrivning av vad de olika formerna av tillsyn normalt sett innebär:

Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden men grundtanken är ändå att genom sådan tillsyn 
förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan till exexempel vända sig till 
tillsynsmyndigheten för svar på sina frågor för att kunna vara säker på vad som förväntas.

Även om en tillståndshavare förutsätts ha kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett 
serveringstillstånd, är det tillsynsmyndighetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare om till 
exempel kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar och/eller ny rättspraxis.

Vidare är det myndighetens uppgift att tillhandahålla informationsmaterial och blanketter samt att 
sammanställa statistik. Myndigheten kan även arrangera krögarmöten eller utbildningar för 
restaurangpersonal. KFV-regionens kommuner genomför därför en krögarträff respektive en utbildning i 
metoden ”Ansvarfull alkoholservering” årligen. Utbildningen vänder sig till restaurangägare, 
restaurangpersonal och ordningsvakter. Metoden har utvecklats för att minska alkohol- och drogrelaterade 
brott på krogen. Utbildningen ger även restaurangpersonalen nyttiga verktyg för att bli stärkta i sin yrkesroll 
och bli bättre på konflikthantering. Under dagarna ligger fokus även på de lagar och förordningar som 
reglerar alkoholserveringen i Sverige.

En del i det förebyggande arbetet är givetvis också en effektiv och regelbunden yttre och inre tillsyn.

Inre tillsyn

Inre tillsyn är administrativ och innebär kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och 
ekonomiska förhållanden. Tillsynen ifråga sker genom remisser och kontakt med andra myndigheter samt 
övervakning av marknadsföring. Sådan tillsyn bör ske på regelbunden basis minst en gång per år och 
tillståndshavare.

Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarnas restaurangrapporter. På basis av denna tas tillsynsavgift 
ut. Restaurangrapporten granskas avseende eventuella avvikelser; till exempel att en orimligt stor del av 
omsättningen härrör från alkoholförsäljning.

Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten eller 
kronofogdemyndigheten.

Uppgift om huruvida personlig lämplighet består kan inhämtas ur belastnings- och misstankeregister via 
polisen.

Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som 
lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas 
till tillsynsmyndigheten.

Information inkommer också till tillståndsenheten via samverkande myndigheter och från andra källor såsom 
allmänhet och media.

Samverkande myndigheter gör kontroller utifrån sina egna ansvarsområden men Skatteverket kan också 
anlitas av kommunen för sakkunniguppdrag.

Uppföljning ska ske av uppgifter som indikerar att en tillståndshavares lämplighet ur personlig eller 
ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär besök på serveringsstället som kan genomföras av kommunala tjänstemän på egen hand 
eller i samverkan med andra myndigheter såsom polis, räddningstjänst, miljöförvaltning, skattemyndighet 
med flera.
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Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. Det är 
tillståndsenhetens målsättning att genomföra minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år. Påkallade besök 
görs då inre tillsyn ger anledning till det eller vid annan indikation på missförhållanden. Uppföljningsbesök 
blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök.

Tillståndsenheten kontrollerar att de alkoholpolitiska kraven i lagen följs efterlevs genom observationer av 
hur verksamheten bedrivs vad gäller ordning och nykterhet.

Kontroll av att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart påverkade personer sker.

Vidare kontrolleras förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också 
av att försäljningen sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör 
vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till slutet sällskap, 
serveringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid och, i förekommande fall, om 
meddelade villkor för tillståndet följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden följs 
efterlevs, tillgången på lättdrycker och att de särskilda bestämmelserna i 7 kap. AL om marknadsföring följs.

De observationer som görs vid tillsynsbesök dokumenteras. Även goda förhållanden ska dokumenteras. 
Tillståndshavaren ska få kopia av tillsynsprotokollet och ges tillfälle att yttra sig över det.

Prioriteringar

En del i tillsynsarbetet är frågan om vilka objekt som ska tillsynas och vilka ärenden som ska prioriteras. 
Katrineholms alkoholinspektörer arbetar Arbetet sker efter följande modell:

Mycket hög prioritet

De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och ett återkommande nöjesutbud för 
unga och/eller vuxna och/eller de tillståndshavare som har haft allvarliga och/eller återkommande brister. 
Något av följande kriterier ska vara uppfyllda:

 Serveringsstället vänder sig till unga och/eller vuxna

 Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning

 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

 Återkommande störningar

 Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen

 Tillståndshavaren har meddelats erinran och/eller varning

 Sena serveringstider

 Sena serveringstider
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Hög prioritet

De tillståndshavare som har tillstånd till allmänheten eller har haft mindre allvarliga brister. Något av 
följande kriterier ska vara uppfyllda:

 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

 Matrestaurang med hög alkoholförsäljning

 Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss periodBrister av mindre allvarlig karaktär har 
förekommit under den senaste treårsperioden.

Låg prioritet

De tillståndsinnehavare som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som återkommande ansöker om 
serveringstillstånd till slutet sällskap, lunchrestauranger eller restauranger med serveringstillstånd till 
allmänheten med hög kostnadsbild och där familjer och äldre gäster är huvudsakliga besökare. Något av 
följande kriterier ska vara uppfyllda:

 Låg försäljning

 Inget nöjesutbud

 Inga kända störningar

Mycket låg prioritet

 De tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inga ordningsstörningar är 
kända.

Katrineholms kommun Kommunerna ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt ovanstående 
riskbedömning. Kategoriseringen utgör underlag för detaljplanering av tillsynsarbetet. Kategoriseringen kan 
komma att ändras under innevarande verksamhetsår om till exempel brister uppmärksammas på ett mindre 
prioriterat serveringsställe.
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Tillsynsaktiviteter
Aktivitet Beskrivning Uppföljning

Genomföra inre och yttre tillsyn 
löpande under året i enlighet med 
alkohollagen 

Se besktivning och 
prioritetsordning enligt ovan. 
Målsättningen är att objekt med 
mycket hög/hög prioritet får fyra 
tillsynsbesök per år. Objekt med 
normal prioritet får ett 
tillsynsbesök per år.

Planerat/utfört

Åtgärd /återkoppling

Genomföra AAS-utbildning Utbildning för serveringspersonal 
i metoden ”Ansvarsfull 
alkoholservering”

Planerat/utfört

Anordna krögarträff Ett forum för information och 
diskussion med krögare. Ofta 
medverkar andra myndigheter 
också såsom Skatteverket, 
Polismyndigheten, 
Räddningstjänsten, Miljöenheten 
m.fl.

Planerat/utfört

Samverkan med myndigheter Samverkansmöte KFV regionen 
med Skatteverket, 
Polismyndigheten, 
Samhällsbyggnadskontoret och 
Räddningstjänsten 

Planerat/utfört

Nyhetsbrev till krögare Information skickas till krögare 
vår och höst inför sommar- 
respektive julsäsong gällande 
handläggningstider, rutiner och 
annat aktuellt

Planerat/utfört

Uppföljning
En årlig återrapportering om hur stor del aktiviteter som genomförts och resultat av tillsynen på en 
övergripande nivå ska ske till respektive socialnämnd  i Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner.

Riktlinjer för alkoholtillstånd

Kommunen har antagit Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd där information rörande 
kommunens syn på tillstånd för alkoholservering redovisas.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-07 SOCN/2019:2 - 005 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ann Godlund 

Socialnämnden

Yttrande över ny grafisk profil 
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta att ställa sig bakom förslaget till 
ny grafisk profil.

Sammanfattning av ärendet
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. 

Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig 
kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen som 
en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter.

Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer 
renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som 
underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på 
webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och 
uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det 
blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering. 

Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla 
kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper. 
Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men 
också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är 
kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt 
budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att 
nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra 
arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling. 
Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver 
flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag.

Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat 
skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under 
hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till 
nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-07 SOCN/2019:2 - 005 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss om ny grafisk profil 2018-12-18
 Förstudie grafisk profil: Möjlig förädling av visuell identitet
 Ny visuell identitet Katrineholm

Ärendebeskrivning
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. 

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
 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

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. 

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig 
kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen som 
en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter.

Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer 
renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som 
underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på 
webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och 
uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det 
blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering. 

Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla 
kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-07 SOCN/2019:2 - 005 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: Ann.Godlund@katrineholm.se 

Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men 
också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är 
kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt 
budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att 
nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra 
arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling. 
Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver 
flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag.

Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat 
skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under 
hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till 
nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ann Godlund
Enhetschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

15

15



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.

17

17



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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Missiv 4 (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 

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
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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

30

30



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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Typografi
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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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Färg
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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

Visuell identitet 42
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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

Visuell identitet 44
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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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Samarbeten

Visuell identitet 47
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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

67

67



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. 
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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

102

102



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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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Totalt antal hushåll 
försörjningsstöd 820 823 842 823 829 843 839 877 863 856 844 828

Antal barn som ingår i 
försörjningsstöd 891 867 900 877 899 915 911 929 951 949 953 947

Varav 18-24år 120 125 130 133 130 137 135 147 137 135 137 133

Varav antal med utbet. under 
månaden 604 575 629 582 607 576 599 598 600 620 607 604

Män 357 337 366 349 358 346 351 347 353 366 354 352

Kvinnor 247 238 263 233 249 230 248 251 247 254 253 252

Varav 18-24år 78 76 91 82 84 85 78 80 85 84 81 83

Män 43 41 47 42 43 46 40 43 51 48 51 52

Kvinnor 35 35 44 40 41 39 38 37 34 36 30 31

Samtliga ärendetyper 1009 1004 1029 1031 1018 1021 1010 1049 1035 1031 1018 1002
(Förs. stöd, 2:a handskontr. 
Egna medel)

Avslutade ärenden 66 49 69 60 85 65 56 96 71 82 77 53

Varav 18-24år 15 17 10 10 13 20 12 28 13 17 15 10

Aktualiseringar 143 114 104 93 132 136 118 134 108 127 131 95

Startade utredningar 60 54 59 54 43 56 42 86 54 51 52 41

Varav 18-24år 18 16 19 16 7 16 13 24 13 11 16 11

Utbetalt försörjningsstöd 
under månaden 4 915 842 4 532 021 5 354 000 4 514 965 5 290 064 4 220 902 5 111 655 4 866 127 4 737 091 4 787 810 4 778 118 4 719 136

Genomsnitt per hushåll 8 139 7 881 8 512 7 758 8 715 7 328 8 533 8 137 7 895 7 722 7 872 7 813

Statistik försörjningsstöd 2018
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2018 
Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 

Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Arbetar deltid ofriv 
otillräcklig inkomst 

21 16 24 15 19 12 22 29 20 26 25 21 

Varav 18-24 år 0 1 1 0 2 4 7 3 1 4 1 1 
Arbetar deltid ofriv 
väntar inkomst 

8 1 5 6 9 5 8 11 8 2 4 1 

Varav 18-24 år 0 0 1 1 3 1 5 1 0 1 1 0 
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6 5 7 5 10 11 9 14 8 14 7 9 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 
Arbetar heltid  
väntar inkomst 

5 8 3 4 8 20 9 8 2 10 0 3 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 1 5 1 1 0 3 0 0 
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

262 239 268 232 297 304 250 271 238 263 245 203 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Arbetslös  
otillräcklig ersättning/stöd 

191 176 190 137 178 108 113 124 142 160 151 138 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetslös  
väntar på ersättning/stöd 

14 13 10 19 20 11 18 10 15 3 10 11 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl 148 158 158 154 160 182 112 157 148 165 169 141 
Varav 18-24 år 6 3 4 0 0 2 1 8 3 10 7 4 
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

18 25 25 37 34 33 33 54 46 63 54 49 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 2 
Arbetshinder, sociala skäl, 
insats kan ej erb. 

17 18 23 17 27 28 31 22 20 24 18 27 
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Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

8 6 5 5 4 5 14 8 14 10 10 10 

Varav 18-24 år 2 0 1 2 1 1 4 1 1 0 0 0 
Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

6 10 11 11 9 3 3 9 15 26 20 19 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Föräldraledig  
otillr föräldrap 

14 17 22 13 14 20 22 20 7 18 31 19 

Varav 18-24 år 5 6 11 6 5 3 3 8 5 6 6 1 
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

1 4 6 3 2 10 13 12 9 8 6 4 

Varav 18-24 år 0 1 2 1 0 1 0 3 2 4 4 2 
Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otillräcklig 
etableringsersättning 

13 12 23 31 25 27 38 25 34 20 11 23 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otillräcklig 
pension/äldreförsöjningsstöd 

48 56 58 43 61 63 49 61 42 66 62 40 

Saknar barnomsorg 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFI 89 94 120 110 144 124 105 118 128 128 170 104 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sjuk- eller aktivers 
otillräcklig ers 

24 20 34 30 26 36 17 39 20 34 40 18 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sjuk- eller aktivers väntar ers 6 3 1 3 3 3 5 6 2 2 1 0 
Varav 18-24 år 2 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 
Sjukskriven läkarintyg, 
ingen sjukpenning 

69 83 76 68 68 68 61 68 64 68 91 69 

Varav 18-24 år 5 8 3 7 5 10 8 9 0 0 8 3 
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Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Sjukskriven läkarintyg  
otillr sjukpenning 

7 7 16 7 9 15 9 7 18 22 19 12 

Varav 18-24 år 1 0 2 4 2 5 0 0 2 2 1 4 
Sjukskriven läkarintyg  
väntar sjukpenning 

3 0 2 3 2 0 4 2 6 4 0 1 

Varav 18-24 år 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Studerar grundskolenivå 28 28 30 14 21 7 5 17 15 21 21 14 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Studerar gymnasienivå 8 13 12 15 24 14 10 9 20 11 16 9 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utan försörjningshinder 0 8 0 0 0 3 3 0 1 0 4 2 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Väntar på 
etableringsersättning 

5 8 13 9 8 7 9 25 13 8 6 4 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väntar på 
pension/äldreförsörjningsstöd 

2 0 0 0 0 1 3 7 4 6 6 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
Totalt antal beslut 1023 1032 1142 991 1183 1123 975 1133 1059 1182 1197 952 
Varav 18-24 år 51 22 26 25 19 35 32 38 16 41 35 18 
             
Antal unika ärenden 568 548 589 544 580 531 498 577 560 585 588 533 
varav kvinnor 232 221 243 215 236 210 206 244 228 238 245 219 
varav män 336 327 345 329 344 321 292 333 332 347 343 314 
Antal unika ärendepersoner 958 881 756 912 1021 946 916 1019 987 1028 1010 993 
varav kvinnor 520 478 322 236 546 516 496 550 543 549 536 226 
varav män 438 403 434 676 471 430 420 469 444 479 474 535 
 

Beslut tagna 1-31/12 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 134 140 156 162 195 134 114 100 150 175 172 131
Vuxna 54 44 49 36 56 48 46 65 58 60 72 35

Förlängning av utredning
Barn 0 7 0 0 0 5 3 5 2 3 1 0

Nystartade utredningar
Barn 54 40 36 70 56 42 43 29 38 55 40 65
Vuxna 12 9 14 28 16 10 15 12 15 13 18 10

Pågående utredningar
Barn 228 227 221 234 259 245 233 202 190 198 203 227
Vuxna 24 21 31 56 39 38 38 37 36 36 40 46

Avslutade utredningar
Barn 39 42 41 44 56 46 58 48 39 34 37 24
Vuxna 9 5 6 15 8 9 9 16 9 12 6 14

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 17 20 20 21 21 20 19 18 20 20 31 24
Pojkar 40 44 41 39 35 34 31 33 30 30 22 33

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 10 10
Pojkar 14 13 12 12 13 12 15 15 15 15 14 14

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 9 10 10 12 13 11 10 12 12 11 9 9
Pojkar 9 13 13 13 15 17 15 17 16 16 16 16

Tillfälliga placeringar
Flickor 1 4 6 6 5 4 1 1 3 3 3 3
Pojkar 6 10 8 6 5 4 5 4 8 7 8 8

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2018

116

116



Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 3 5 6 8 6 5 1 2 1 3 3 5
Pojkar 18 19 9 19 16 16 17 18 16 14 14 14

Barn SIS < 21 år
Flickor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Pojkar 7 7 8 7 7 6 5 8 5 8 1 3

Barn, Klivet SoL< 21 år
Lägenhetsboendet, 10 platser 10 10 9 8 8 7 7 9 12 12 12 12
Kollektivet, 6 platser 7 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7

Barn, Klivet LVU <21 år
Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år
Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 22 24 26 26 23 22 25 25 26 26 21 22
Pojkar 27 28 28 33 29 30 27 27 25 26 26 27

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 6 5 7 10 9 6 6 7 8 9 9 6
Män 12 11 13 15 11 16 6 13 15 16 18 17

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Män 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Män 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
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Familjerätten
Aktualiseringar 62 38 44 46 50 50 25 53 42 73 37 38

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 25 25 27 22 24 35 25 27 24 34 38 34
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 12 11 10 13 15 17 10 17 13 16 15 15
Tingsrätten 

Nystartade utredningar 5 5 5 6 11 17 5 12 6 18 16 19

Avslutade utredningar 5 2 10 9 6 14 10 7 8 13 14 11

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 0 0 0 1 0 0 5 0 2 3 0 1
umgänge

Dödsboanmälningar 12 10 7 6 8 7 7 3 4 11 3 2
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KATRINEHOLMS KOMMUN 
Socialförvaltningen DELEGATIONSPROTOKOLL 

Serveringstillstånd/tillsyn enligt alkohollagen Period: 2018-06-02-2018-12-31 

Beslut och 
Datum Avser  lagrum Delegat 
2018-08-07 Tillfälligt serveringstillstånd Tillstånd Ann Godlund/Enhetschef 

Allmänheten, Bakos AB 8 kap 2 § AL Socialförvaltningen 

2018-09-27 Tillfälligt serveringstillstånd Tillstånd Linda Fager/Alkoholhandläggare 
Allmänheten, Bowlingcenter 8 kap 2 § AL Socialförvaltningen 

2018-10-08 Tillfälligt serveringstillstånd Tillstånd Linda Fager/Alkoholhandläggare 
Slutet sällskap, Mat & Måltider  8 kap 2 § AL Socialförvaltningen 

2018-12-17 Tillfälligt serveringstillstånd Tillstånd Thomas Brandels/Jurist 
Allmänheten, Tallåsaulan 8 kap 2 § AL Socialförvaltningen 

2018-12-05 Erinran, Kungens Hörna  Åtgärd  Ola Nordqvist/Förvaltningschef 
9 kap 17 § AL 

2018-12-05 Erinran, Restaurang Riva Åtgärd  Ola Nordqvist/Förvaltningschef 
9 kap 17 § AL 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-01-16 
Stab 

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

www.katrineholm.se E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Meddelanden
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-12-05 – 2019-01-15.

Kommunfullmäktige

 Masterplan Norra stadsdelen KS 2018-12-19 § 222
 KS §222  2018-12-19 Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen

Migrationsverket

 Fastställd årsplanering av nyanlända för bosättning under 2019

Socialförvaltningen

 Samverkansprotokoll 2018-12-06

Statens institutions stylelsen SiS

 Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2019

Vårdförbundet Sörmland

 Verksamhetsplan med budget år 2019-2021
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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