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Falu Kommuns grafiska manual
för annonser, trycksaker, kontorsmaterial och övrigt profilmaterial
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Inledning
Falu	Kommun	har	en	bred	och	omfattande	verksamhet	med	många	kontaktytor	i	samhället	rik-
tat	till	ett	stort	antal	målgrupper.	För	att	visa	Falu	Kommuns	styrka	och	attraktionskraft	är	det	
därför	viktigt	med	ett	tydligt	och	enhetligt	ansikte	utåt.	Genom	att	använda	oss	av	en	entydig	
grafisk	profil	stärker	vi	den	gemensamma	identiteten	och	”koncernkänslan”.	Det	är	angeläget	att	
vårt	varumärke	hanteras	rätt	i	vår	grafiska	och	elektroniska	produktion	och	att	vi	använder	en	
typografi	som	harmonierar	med	och	förstärker	vårt	varumärke.	
Det	ska	vara	lätt	för	omvärlden	att	uppfatta	vem	som	är	avsändare	av	det	material	som	ges	ut	

av	kommunen.	Det	innebär	att	det	är	Falu	Kommun	som	är	avsändare	i	såväl	annonser	som	i	
tryckt	material,	inte	en	enskild	förvaltning.	Allt	för	att	skapa	större	genomslagskraft	och	tydligt	
visa	mottagaren	att	det	är	Falu	Kommun	som	är	avsändaren.	

I	denna	handbok	ges	riktlinjer	och	praktiska	anvisningar	om	hur	vårt	varumärke	ska	användas	
och	profileras	för	att	underlätta	den	egna	produktionen	och	beställning	av	olika	annonser	och	
trycksaker.
Behöver	du	tips	och	råd	när	det	gäller	denna	manual,	vänd	dig	då	i	första	hand	till	kommunens	

informationschef.



4

Svartvit

Logotyp

Falu	Kommuns	logotyp	är	en	samlande	symbol	för	hela	Falu	Kommun.	Det	är	vårt	gemensamma	
ansvar	att	vårda	den.	Logotypen	ska	användas	i	allt	kommunalt	informations-	och	marknadsför-
ingsmaterial,	där	det	är	viktigt	att	mottagarna	förstår	att	kommunen	är	avsändare.	Den	ska	alltid	
finnas	med	i	den	externa	informationen.	Logotypen	får	inte	ändras	eller	förvanskas.	Logotyp	
inmonterad	i	löpande	text	får	aldrig	förekomma.

Falu	Kommuns	logotyp	finns	i	olika	varianter	beroende	på	när	och	hur	den	ska	användas.	De	
röda	logotypvarianterna	finns	i	en	primär	respektive	sekundär	färg.	Den	primära	röda	är	den	vi	
använder	vanligtvis.	Den	sekundära	färgen	används	till	exempel	då	vi	annonserar	tillsammans	
med	andra	Dalakommuner.

Tänk	på	att	logotypen	inte	får	understiga	24	millimeters	bredd	i	annonserna.

Primär färg

Gråskala

Negativ

Sekundär färg
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Färger

Logotypen	för	Falu	Kommun	finns	i	två	röda	färger.	Den	primära	röda	är	den	vi	vanligtvis		
använder.	Färgerna	har	olika	beteckningar	beroende	på	användningsområde	och	tryckteknik.		

Färgbeteckning för fyrfärgstryck: CMYK

Färgbeteckning för enfärgstryck: PMS (Pantone)

Primär färg:

CMYK X940Ec.  X940

Primär färg:

PMS 484PMS 484

PMS 1805 PMS 3145PMS 110 PMS 390 PMS 541PMS 159

Ec. 7930 Ec. 23X0Ec. X420 Ec. X032 Ec. 05X2Ec. 8720

PMS 362

Ec. X190

PMS 130

Ec. X300

Pantone (PMS)	är	ett	färgsystem	där	färgerna	inte	blandas	inbördes	utan	återges	var	
för	sig,	så	kallat	enfärgstryck.	Systemet	används	företrädesvis	vid	tryck	på	dekaler,	skyltar,		
tyg	och	porslin.	

CMYK är	ett	färgblandningssystem	bestående	av	fyra	färger	(cyan,	magenta,	gult	och	svart)
och	beteckningen	vid	fyrfärgstryck,	den	färgskala	som	tillämpas	i	trycksaker	och	liknande,		
då	färgbilder	förekommer.		

Observera: Sifferkombinationen	står	i	ordningen	YMCK.	X	står	för	100	%.	
Ex:	X940	=	100	%	gul,	90	%	magenta,	40	%	cyan	och	0	%	svart.

Komplementfärger
I	profilen	finns	även	flera	s.k.	komplementfärger.	Dessa	färger	hör	till	Falu	Kommuns	grafiska	
profil	och	kan	användas	i	trycksaker	som	dekorfärg.	Nedan	anges	färgernas	CMYK-värde	samt	
PMS-värde.	Här	visas	färgerna	i	100	procent,	men	de	kan	även	användas	i	andra	procenttal.

Sekundär färg:

CMYK X900Ec.  X900

Sekundär färg:

PMS 1795PMS 1795

Färgbeteckning för fyrfärgstryck: CMYK

Färgbeteckning för enfärgstryck: PMS (Pantone)
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Typsnitt 

Av	tekniska	skäl	använder	vi	två	uppsättningar	av	typsnitt.	En	uppsättning	för	tryckt	material,	
som	annonser,	broschyrer,	skyltar	och	liknande	och	en	annan	uppsättning	för	kontorsproducerat	
material,	som	exempelvis	dokumentmallar	för	brevpapper,	faxmeddelande	och	PowerPoint.	

Tryckt material
De	typsnitt	som	används	i	allt	tryckt	material	heter	Officina	Sans	och	AGaramond.	Båda	är	så	
kallade	Adobe-typsnitt	och	fungerar	bra	i	såväl	Mac-	som	PC-miljö.	De	är	inte	standard	i	våra	
datorer	utan	har	tilldelats	de	som	arbetar	professionellt	med	trycksaksproduktion.

Officina	Sans	används	i	rubriker,	mellanrubriker	och	för	avsändarinformation	på	trycksaker		
och	i	annonser,	men	även	i	andra	sammanhang	som	kräver	snabb	och	kortfattad	information,	
exempelvis	mässmaterial,	anslag,	skyltmaterial	och	affischer.

Officina Sans Book 18 punkter

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

Officina Sans Bold 18 punkter

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

AGaramond	Regular	används	i	löpande	text,	det	vill	säga	brödtext.	Om	ett	avsnitt	av	brödtexten	
behöver	särskiljas	kan	AGaramond	Italic	användas.	AGaramond	Italic	används	även	i	bildtexter.

AGaramond Regular 18 punkter

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö	1234567890	(.,;:´!?)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
AGaramond Italic 18 punkter

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890 (.,;:´!?)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Kontorsproducerat material
I	kontorsproducerat	material	används	typsnitten	Arial	i	rubriker	och	avsändarinformation,		
och	Times	New	Roman	i	brödtext.	Båda	typsnitten	finns	som	standard	i	alla	våra	datorer.	

Arial 18 punkter

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

Times New Roman 18 punkter

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

Bilder 
Bilder	är	ett	av	våra	viktigaste	verktyg	för	kommunikation.	Ett	bra	bildval	som	utgår	från	vår	
profil	och	varumärkesplattform	ger	en	bättre	respons	hos	betraktaren.	Genom	en	konsekvent	
och	medveten	bildanvändning	skapar	vi	identitet	och	igenkänning.	

För	mer	information	om	vilka	bilder	som	bör	användas	och	hur	hänvisar	vi	till Falu Kommuns 
bildpolicy.
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Grundläggande principer
Följ	alltid	Falu	Kommuns	grafiska	manual	när	det	gäller:
•	typsnitt
•	färger
•	bilder	(helst	utfallande)
•	angående	fotomontage,	kollage	och	illustrationer;	stäm alltid av med Informationsavdel-
ningen

Följande	inslag	ska	finnas	representerat	i	allt	kommunikationsmaterial	från	Falu	Kommun:	
•	Logotyp
•	Avsändaruppgifter
•	Dekorelement:	falun.se/	

falun.se/

Informationsavdelningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

80 x 88 mm 122 x 88 mm

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten 
791 83 FALUN • 023-830 00 • www.falun.se

falun.se/

Dekorelement: falun.se/
Officina	Sans	Book	används	på	vit	bakgrund	och	Officina	Sans	Bold	kan	användas	på	färgplattor	och	i	bilder.
Om	det	på	kommunens	webbplats	finns	en	direktlänk	som	relaterar	till	den	aktuella	informationen,	kan	
hänvisning	dit	skrivas	in	efter	falun.se/.	Exempelvis falun.se/jobb, falun.se/trafikparaplyet 

falun.se/

Informationsavdelningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

80 x 88 mm 122 x 88 mm

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten 
791 83 FALUN • 023-830 00 • www.falun.se

falun.se/

Avsändare
Logotypen ska	ligga	i	nedre	högra	
hörnet.	Adressraden	skrivs	med	Officina	
Sans	Book.	Orden	Falu	Kommun	
ska	ingå	i	avsändaruppgifterna	
tillsammans	med	eventuell	
förvaltning/kontor,	telefon	och/eller	
webbadress.
Adressen	skrivs	på	en	rad	där	det	är	
möjligt,	annars	två	rader.

Falu Kommun • Informationsavdelningen • 023-830 00
Falu Kommun • Arbetsmarknads-  

och integrationskontoret • 023-830 00
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Annonser 

Profilskapande annonser
Informationsavdelningen	ansvarar	för	och	samordnar	kommunens	övergripande	externa	profile-
ring	och	marknadsföring.	All	annonsering	i	syfte	att	profilera	och	marknadsföra	Falu	Kommun	
ska	därför	ske	i	samråd	med	informationsavdelningen.	

Informationsannonser
Informationsannonser	är	annonser	som	innehåller	någon	form	av	budskap.	Dessa	annonser	kan	
innehålla	ren	faktainformation,	exempelvis	om	öppettider	eller	samråd	avseende	byggärenden.	
De	kan	även	användas	i	syfte	att	informera	och	marknadsföra	kommunen	och	vara	riktade	mot	
olika	målgrupper.	Vid	annonsering	i	det	senare	fallet	ska	alltid	informationsavdelningen	rådfrågas.	
Marknadsföringsannonser	ska	anpassas	till	kommunens	fastlagda	riktlinjer	för	denna	typ	av	
extern	kommunikation.	

Rekryteringsannonser
När	en	tjänst	ska	besättas	måste	den	först	utlysas	internt	inom	Falu	Kommun	via	Jobb-databa-
sen	på	intranätet	samt	via	anslag	på	kommunens	officiella	anslagstavla.	För	mer	information	om	
intern	annonsering	av	lediga	tjänster	kontakta	personalkontoret.

Om	den	lediga	tjänsten	inte	har	kunnat	besättas	internt	är	nästa	steg	att	annonsera	externt.	Flera	
lediga	tjänster	kan	med	fördel	utlysas	i	samma	annons.	Samannonsering	av	tjänster	innebär	lägre	
kostnader	och	högre	grad	av	uppmärksamhet	bland	mottagarna.	Här	följer	några	regler	för	hur	
en	extern	rekryteringsannons	ska	utformas.	

En rekryteringsannons ska innehålla följande punkter:
•	 tjänstens	titel	och	placering
•		 sista	ansökningsdag
•		 hänvisning	till	www.falun.se/ledigajobb

För	hjälp	med	utformning	av	annonser	och	annonsbokning	kontakta	informationsavdelningen.
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Leva och bo i Falun
Att bo i Falun innebär livskvalitet – på riktigt. Här är nära till allt; 
arbete, skola, natur, kultur och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på 
så sätt fortsätta vår positiva utveckling. Falun – en nyfiken stad.

falun.se/ falun.se/

Leva och bo i Falun
Att bo i Falun innebär livskvalitet – på riktigt. Här är nära till allt; 
arbete, skola, natur, kultur och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på 
så sätt fortsätta vår positiva utveckling. Falun – en nyfiken stad.

falun.se/

Leva och bo i Falun

En trygg uppväxt inkluderar även skola och fritid, där kamrat-
skap och en känsla av delaktighet är viktigt. I Falu kommun 
ska våra skolor senast år 2010 präglas av arbete med värde-
grunds- och livsåskådningsfrågor. Att bo i Falun innebär livs-
kvalitet – på riktigt. Här är nära till allt; arbete, skola, natur, 
kultur och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på så sätt fort-
sätta vår positiva utveckling. Falun – en nyfiken stad.

791 83 FALUN • 023-830 00

Annonsexempel / Profilskapande annonser

Leva och bo i Falun
Att bo i Falun innebär livskvalitet – på riktigt. Här är nära till allt; 
arbete, skola, natur, kultur och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på 
så sätt fortsätta vår positiva utveckling. Falun – en nyfiken stad.

falun.se/Derkorelement

Avsändare

Utfallande bild och	
negativ	text	på	färgplatta.

Variant	på	ovanstående,	vid	större	textmängd.	

Rubrik
Officina Sans Book 

Brödtext 
Garamond	Regular	

Leva och bo i Falun
Att bo i Falun inne bär livskvalitet – på riktigt. Här är nära till allt;  
arbete, skola, natur, kultur och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på  
så sätt fortsätta vår positiva utveckling. Falun – en nyfiken stad.

Falu Kommun • 023-830 00

Falu Kommun • 023-830 00

Falu Kommun • 023-830 00 Falu Kommun • 023-830 00
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falun.se/miljo

Miljöförvaltningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

Känner du till en person, organisation eller ett företag som 
förtjänar att prisas för sitt miljöarbete? Vinnaren av Falu Kommuns 
miljöpris ska ha gjort en speciell miljö- eller naturvårdsinsats som 
har bidragit till en långsiktig hållbar utveckling i Falu kommun.

Lämna ditt förslag med motivering till miljoforvaltningen@falun.se 
eller skicka till Miljöförvaltningen, Falu Kommun, 791 83 Falun.

Senast den 22 september vill vi ha ditt förslag till kandidat.

Lämna förslag till Falu Kommuns miljöpris 2009

Miljöpris 2009

Annonsexempel / Informationsannonser 

Bild och färgplatta 
tillsammans. 
Övergripande	rubrik	på	
färgplatta	i	negativ	text.

Vit marginal ovanför	
bildelement.	

Derkorelement med	direktlänk	till	en	förvaltning

Avsändare
Logotyp	i	nedre	högra	hörnet.	
Adressraden	skrivs	med		
Officina	Sans	Book.	

Ram	
Svart	linje	runt	

annonsen	fungerar	
som	ram.	

Rubriker
Officina Sans Book  
eller Bold
när	det	är	negativ	text		
på	färgplatta
Officina Sans Book 
när	rubriken	är	mot		
vit	bakgrund

Brödtext 
Garamond	Regular	

falun.se/

Informationsavdelningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et ac-
cusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Gör så här
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Sjötomter till salu

Att bo i Falun innebär livskvalitet – på riktigt. 
Här är nära till allt; arbete, skola, natur, kultur 
och aktiv fritid. Vi siktar framåt och ska på så 
sätt fortsätta vår positiva utveckling. 
Falun – en nyfiken stad.

Bild och färgplatta 
tillsammans. 
Negativ	övergripande	text		
på	färgplatta,	minimum	13	pt.

Falu Kommun • Miljöförvaltningen • 023-830 00

Falu Kommun • Informationsavdelningen • 023-830 00
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falun.se/

Informationsavdelningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

Kom och fira svenska flaggans dag vid Gruvan söndagen den 6 
juni klockan 14.00. Musikkåren och Falu Kammarkör finns på plats.
Vi bjuder på tårta.

Heja Sverige!

falun.se/

Kom och hälsa våren välkommen fredagen 
den 30 april uppe vid Gruvan klockan 20.00.

Hälsa våren!

Hel bild och färgplatta 
med	negativ	rubrik.

Utfallande bild och 
färgplatta med	negativ	
rubrik.

Annonsexempel / Informationsannonser 

Varianter

Falu Kommun • Informationsavdelningen • 023-830 00

Falu Kommun • 023-830 00
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Detta	är	en	markeringstext.	Syftet	med	en	sådan	är	att	visa	
vilket	intryck	den	färdiga	texten	kommer	att	ge	ur	utform-
ningssynpunkt,	vilket	innebär	att	du	kan	fundera	över	
typsnitt,	textens	storlek	och	spaltens	bredd.	Detta	är	en	
markeringstext.	Syftet	med	en	sådan	är	att	visa	vilket	intryck	
den	färdiga	texten	kommer	att	ge	ur	utformningssynpunkt.	
Detta	är	en	markeringstext.	Syftet	med	en	sådan	är	att	visa	
vilket	intryck	den	färdiga	texten	kommer	att	ge.

falun.se/

Ansökan om verksamhetsbidrag

Falu Kommun • Kultur- och ungdomsförvaltningen • 023-830 00 

falun.se/

791 83 FALUN • 023-830 00

Torsdagen den 22 oktober i föreläsningssal 6, Högskolan Dalarna 
i Falun klockan 13.15.

Följande frågor skall avgöras: 
•  Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
 aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam.

• Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
 aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam.

• Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Offentlig förhandling

Kommunfullmäktige

Annonsexempel / Informationsannonser 

Utfallande bildlimpa

Annons utan bild

Färgplatta 
med	negativ	rubrik

Varianter

Falu Kommun • Kultur- och ungdoms- 
förvaltningen • 023-830 00

Detta	är	en	markeringstext.	
Syftet	med	en	sådan	är	
att	visa	vilket	intryck	den	
färdiga	texten	kommer	att	
ge	ur	utformningssynpunkt,	
vilket	innebär	att	du	kan	
fundera	över	typsnitt.

falun.se/

Ansökan om
kulturbidrag

Falu Kommun • 023-830 00
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Annonsexempel / Rekryteringsannonser

falun.se/ledigajobb

Skolförvaltningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

Tjänsten är en tillsvidareanställning 
på 50-100 procent, efter överenskommelse.

Senast 12 december vill vi ha din ansökan.

Elevhälsan i Falun söker

Skolläkare

falun.se/

Fritidsförvaltningen • 791 83 FALUN • 023-830 00

Fältfritidsledare
Falun Kommun söker

Läs mer på www.falun.se/ledigajobb

Utfallande färgplatta 
med	rubrik	i	negativ	text.
Direktlänk	till	Lediga	jobb

falun.se/

791 83 Falun • 023-830 00  

• Kommunfastigheter söker

Avdelningschef 
till driftavdelningen, och

Fastighetsingenjör
till förvaltnings- och projektavdelningen

• Trafik & Fritidsförvaltningen söker

Driftstekniker
till Lugnetanläggningarna 

Sista ansökningsdag 23 mars 2009.
Läs mer på: www.falun.se/ledigajobb

Falun är en kulturstad med unika boendemiljöer, 
prisbelönt stadskärna, högskola och världsarvsstatus. 

Bildlimpa

Utfallande bild

Enbart rubrik 
samt	hänvisning	till	
Lediga	jobb	på	webben

Falu Kommun • Kultur- och ungdomsförvaltningen • 023-830 00

Falu Kommun • Skolförvaltningen • 023-830 00 Falu Kommun • 023-830 00
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Trycksaker
Trycksaker	har	stor	betydelse	för	kommunikationen	av	kommunens	identitet	och	profilering.	
Kommunens	logotyp	ska	alltid	finnas	med	på	trycksakens	första	och	sista	sida.	På	sista	sidan	
förekommer	den	tillsammans	med	eventuell	förvaltning/kontor	samt	adress,	telefonnummer	och	
webbadress.

I	trycksaksproduktion	finns	stort	utrymme	att	–	inom	ramen	för	den	grafiska	profilen	–	arbeta	
varierat	och	kreativt.	I	följande	avsnitt	visas	några	exempel	på	hur	den	grafiska	profilen	kan	han-
teras	och	utvecklas.	Exemplen	avser	foldrar,	broschyrer	och	andra	informationsblad.	Riktlinjerna	
kan	dock	med	lätthet	appliceras	på	andra	typer	av	tryckt	material.	Kontakta	gärna	kommunens	
informationsavdelning	för	råd	och	hjälp	med	produktion.

Kom	ihåg	att	alltid	skicka	tre	exemplar	av	dina	trycksaker	till	kommunens	arkiv	samt	ett	ex	till	
informationsavdelningen.

Exempel trycksaker
Foldrar och broschyrer

falun.se/

Ung i Falun
för dig som snart står på egna ben

Avsändare

Derkorelement

Bild och färgplatta 
tillsammans. 
Övergripande	rubrik	på	
färgplatta	i	negativ	text.

Generella riktlinjer när det gäller 
trycksaker: 
•		Dekorelement	falun.se/
•		Avsändare	på	fram-	och	baksida
•		Bildelement	som	följer	den	grafiska		
	 profilen	och	bildpolicyn
•		Teckensnitt:	Officina	Sans	i	rubriker	och		
	 ingresser	och	AGaramond	i	brödtext
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Exempel trycksaker / Foldrar och broschyrer

falun.se/

Vara barn i Falun
Så funkar barnomsorgen

Utfallande bild och vertikal färgplatta 
med	rubrik	i	negativ	text.	

Varianter Framsidor

Utfallande bild och färgplatta i 
nederkant med	rubrik	i	negativ	text.	

Utfallande helsidesbild och	
transparent	färgplatta	med	rubrikDerkorelement	i	profilfärg
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Exempel trycksaker / Foldrar och broschyrer

Utfallande helsidesbild  
och	färgplatta	med	rubrik

Varianter Framsidor

Utfallande helsidesbild 
och	transparent	färgplatta	
med	rubrik

Insteget
– ett EU-projekt med målsättning  
att matcha deltagaren mot arbetsmarknaden

falun.se/aik

Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK
791 83 Falun • 023-830 00 • www.falun.se
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För mer information kontakta:

Elisabeth Lundgren projektledare:
Tel: 023-82909 e-post: elisabeth.lundgren@falun.se 

Britta Lennblad praktiksamordnare
Tel: 023-82697 e-post: britta.lennblad@falun.se

Birgitta Lindgren praktiksamordnare
Tel: 023-82691 e-post: birgitta.lindgren@falun.se

Kerstin Wickander handläggare
Tel: 023-82636 e-post: kerstin.wickander@falun.se

Sonja Johansson handläggare
Tel: 023-82727e-post: sonja.johansson@falun.se

Daniel Larsson handläggare:
Tel: 023-82843 e-post: daniel.larsson@falun.se

Torsten Moberg studievägledare:
Tel: 023-83814 e-post: torsten.moberg@falun.se

Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden program-
område 2 i samarbete med Falu Kommuns arbetsmarknad och 
integrationskontor, vuxenutbildningen och Competens. ”Vi ger människor förutsättningar att skapa sin egen framtid”

Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK

Dialogen

Stöd till barn  
och ungdomar

falun.se/dialogen

Dialogen, Socialförvaltningen
791 83 Falun
023-828 82
dialogen@falun.se
www.falun.se/dialogen

Välkommen att höra av dig!

Anne-Marie Nilsson
Telefon: 023-821 77, e-post: anne-marie.nilsson@falun.se  

Lisa Grundström
Telefon: 023-827 59, e-post: lisa.grundstrom@falun.se

Fa
lu

 K
om

m
un

, i
nf

or
m

at
io

ns
av

de
ln

in
ge

n 
• 

Fo
to

: A
ug

us
t Å

be
rg

/B
ild

ar
ki

ve
t.s

e 
• T

ry
ck

: R
ep

ro
, s

ep
 2

00
9

Utfallande bildlimpor
med	eller	utan	rubrik	i	negativ	text
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Foldrar och broschyrer
Principer för inlagor
Även	i	trycksakens	inlaga	ska	det	grafiska	formspråket	följas	så	att	avsändaren	lätt	känns	igen.
Kortare	kärnfulla	texter,	värdefull	information,	citat	eller	liknande	kan	framhävas/lyftas	ur	
texten	och	exempelvis	läggas	på	en	färgplatta.

Uppslag
Här	visas	exempel	på	hur	ett	uppslag	i	
en	folder/broschyr	kan	se	ut.	

Rubriker Officina	Sans	Regular
Inledningstexter/ingresser	Officina	Sans	Regular
Brödtext	AGaramond

Utfallande helsidesbild 

Utfallande bildlimpor med	färgplattor

Bildlimpa över	ett	helt	uppslag

Färgad rubik	på	vit	bakgrund

Varianter inlagor

Bildlimpa kombinerat	med	utfallande	helsidesbild	 Utfallande färgplattor med rubrik i negativ text	



19

Foldrar och broschyrer
Principer för baksidor
På	baksidan	av	trycksaker	ska	avsändaren	lätt	kunna	identifieras.	Här	placeras	logotypen	till	
höger	och	avsändaruppgifter	under	densamma,	antingen	på	en	rad	högerställt	eller	en	uppställ-
ning	med	flera	rader	vänsterställt	i	linje	med	logotypen.	Vid	vissa	tillfällen	där	flera	samarbets-
partners	medverkar	i	trycksaken,	läggs	dessa	logotyper	till	vänster	om	Falu	Kommuns	logotyp.

Baksida med utfallande bild

Producent av trycksaken	skrivs	in	diskret	i	
marginalen.	Uppge	producerande	kommunenhet	
eller	annan	leverantör	samt	år	och	månad.		
Även	tryckeri	och	fotografer	anges	här.
Skrivs	med	AGaramond	Regular	7	punkter.

Avsändare
Avsändaruppgifterna	skrivs	
med	jämn	vänstermarginal.

Eventuell övrig märkning 
eller logotyp

Varianter baksidor

Baksida med karta

Baksida med 
kontaktinformation

Falu Kommun
791 83 FALUN
023-830 00
info@falun.se

Falu Kommun • Socialförvaltningen • 023-830 00 • www.falun.se

Falu Kommun • Stadsbyggnadskontoret  
023-830 00 • www.falun.se

Avsändare
Avsändaruppgifterna	på		
en	rad	skrivs	högerställt.
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Nyhetsbrev och informationsblad
Ett	sätt	att	sprida	information	på	är	genom	kontinuerligt	återkommande	så	kallade	nyhets-
brev.	Kännetecknande	för	nyhetsbrev	är	att	de	trycks	på	två	sidor,	eller	mer.	En	rekommenda-
tion	är	också	att	blanda	den	informativa	texten	med	bilder	för	att	öka	läsvärdet.	
Informationsblad	används	för	att	presentera	fakta	om	kommunen	eller	för	att	informera	kom-
muninvånarna.	Bladen	kan	också	användas	i	marknadsföringssyfte.	

Falu Kommun • 023-830 00

Falu Kommun
Miljöförvaltningen
791 83 FALUN
023-832 85

Falu Kommun • Miljöförvaltningen • 023-832 85
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Kontorsmaterial
Till	kontorsmaterial	räknas	brevpapper,	visitkort,	korrespondenskort,	kuvert	och	faxblad.	Dessa	
enheter	kallas	med	ett	gemensamt	namn	för	profilprogram.	Det	enda	bildelement	som	får	före-
komma	i	profilprogrammet	för	Falu	Kommun	är	kommunens	logotyp.

Samtligt	kontorsmaterial	ska	tryckas	på	vitt	obestruket	papper.

Brevpapper (210 x 297 mm)
Brevpapper	trycks	på	vitt	

obestruket	papper.	Exemplet	
här	är	60	procent	av	ett	

ordinärt	brevpapper.	

Arial	8	punkter

Arial	10	punkter

Arial	14	punkter

Times	New	Roman	
12	punkter

Arial	6	punkter

Arial	8	punkter

1 (1)

Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Postgiro
791 83  FALUN Britsarvet 023-870 00 212000-2221 218-0289 12860-3

BREV

Tjänsteställe Datum Dnr
Omvårdnadsförvaltningen
Sektion Ordinärt Boende
Hemtjänsten Britsarvet 

2005-05-05 12345

Handläggare
Anna Andersson
Tel 023-812 34 
anna.andersson@falun.se

Bengt Bengtsson 
Brevvägen 123
791 32 Falun

Rubrik (Arial 14 punkter)

Skriv ditt brev här (Times New Roman 12 punkter) 

Sidfot
I	sidfoten	på	brevpapperet	kan	besöksadress	fyllas	i.	

Falu Kommun
Omvårdnadsförvaltningen
Hemtjänsten Britsarvet 
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Faxförsättsblad

Till Datum
Falu Kuriren, Dala-Demokraten, SR Dalarna,
TV4 Gävle Dala 

2005-05-05

Pressmeddelande

Rubrik (Arial 14 punkter)

Skriv pressmeddelandet här (Times New Roman 12 punkter) 

Faxmeddelande

Datum Antal sidor (inkl denna) 

Mottagare Faxnr

Avsändare Faxnr

Meddelande:

Postadress Telefonväxel Webbadress Organisationsnummer Bankgiro Postgiro
791 83  FALUN 023-830 00 www.falun.se 212000-2221 218-0289 12860-3

Pressmeddelande
I	ett	pressmeddelande	används	ingen	
sidfot.	

Falu Kommun • 791 83 FALUN

Falu Kommun • 791 83 FALUN
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Korrespondenskort (105 x 148 mm)
Korrespondenskorten	trycks	på	vitt	obestruket	papper.	
Exemplet	som	visas	är	60	procent	av	den	egentliga	storleken.

791 83 FALUN

Visitkort (90 x 55 mm)
Visitkorten	trycks	på	vitt	obestruket	papper.	
Detta	exempel	är	60	procent	av	den	reella	
storleken.	Vid	behov	av	engelsk	information,		
så	trycks	denna	på	visitkortets	andra	sida.

C5-kuvert (220 x 155 mm)
Kuvert	trycks	med	svart	logotyp	på	vitt	obestruket	papper.	Detta	exempel	är	60	procent	av	den	egentliga	storleken.

Officina	Sans	Bold	
10	punkter

Officina	Sans	Book/Italic	
8	punkter

Officina	Sans	Book	
8	punkter

Officina	Sans	Bold	10	punkter

Officina	Sans	Book/Italic		
8	punkter

Lisa Larsson
Enhetschef	 	 lisa.larsson@falun.se

Falu Kommun Besöksadress	 Tel 023-837 22
Stadskansliet Rådhuset, Stora torget Mobil 023-827 22
791 83 FALUN  Fax 023-838 38

Lisa Larsson
Enhetschef	 	 lisa.larsson@falun.se

Falu Kommun Besöksadress	 Tel 023-837 22
Stadskansliet Rådhuset, Stora torget Mobil 023-827 22
791 83 FALUN  Fax 023-838 38

Falu Kommun • 791 83 FALUN
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Rubrik
Text

Presentationsmaterial
Här	följer	exempel	på	PowerPoint-sidor.	Om	materialet	som	ska	presenteras	innehåller	mycket	
information,	exempelvis	detaljrika	diagram	eller	liknande,	kan	bildlimpan	lämpligtvis	bytas	ut	
mot	ett	färgat	fält	i	vänster	marginal.	Ett	sätt	att	”lugna	ner”	sidan.

ClipArt-bilder	och	bildövergångar	med	effekter	ska	undvikas.

Arial	38	punkter

Arial	18	punkter

Num facerumque vel iur audam, num ero essi sanditatem volup-
tata voluptatatem ipis arum fugia cone cor siminctum ipienitis 
eos voluptatum comnim am ium et a vel ipsam, Tem repe-
rumquiam nulpa doloruptur magnihillab id min porat.

Rubrik

falun.se/
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Försättsblad
Till	rapporter	och	andra	dokument	kan	ett	försättsblad	användas.	Bilder	kan	bytas	ut	mot	färg-
plattor	i	någon	av	komplementfärgerna.

 
 

 
Friskvård i Falu Kommun 
 

 

Årsredovisning
Falu Kommun 2009
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Utställningsmaterial
Här	visas	exempel	på	olika	typer	av	utställningsmaterial.	Formaten/måtten	kan	variera,	beroende	
på	vilket	utställningssystem	som	används.	Andra	aspekter	är	vad	som	ska	presenteras	och	hur	
mycket	utrymme	som	finns.	Tänk	på	att	kommunens	logotyp	ska	finnas	med.

Informationsavdelningen	bör	alltid	kontaktas	när	utställningsmaterial	ska	tas	fram.

Vepor och rollups
Exempel	på	utställningsmaterial.	

En trygg uppväxt inkluderar även skola och fri-
tid, där kamratskap och en känsla av delaktighet 
är viktigt. I Falu kommun ska våra skolor senast 
år 2010 präglas av arbete med värdegrunds- och 
livsåskådningsfrågor. 

falun.se/

Tillsammans

Falu Kommun • www.falun.se Falu Kommun • www.falun.se
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falun.se/trafikparaplyet

Sätt på den innan.
Du vet aldrig vad som händer.

Cykelhjälm 
räddar liv!

In:direkt är Falu Kommuns sätt att 
låta dig som är ung själv bestämma 
över vad som ska hända i Falun. 
   Du som går på högstadiet eller  
gymnasiet kan söka pengar ur projekt-
fonden för att genomföra din idé.  
Du kan också vara med och bestämma 
om pengarna i potten.
   Läs mer på www.falun.se/indirekt

Har du en idé? 
Sök pengar!

Nu får DU bestämma  
över pengarna!

Logga in och 
rösta om vad 
som ska hända 
i Falun!

Affischer
Exempel	på	utställningsmaterial.

Lugn

Frihet. 
Att kunna ta en paus – såväl på landsbygden som inne i stan. Att kunna utöva 
fritidsintressen, känna avslappning och välbefinnande. Att helt enkelt njuta av livet. 
Dessa förutsättningar skall finnas i Falun. Därför är det viktigt att bevara grönytor 
och skapa möjligheter för nya friluftsområden. 

falun.se/

Falu Kommun • www.falun.se

Falu Kommun • www.falun.se/indirekt

Falu Kommun • www.falun.seFalu Kommun • www.falun.se
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Symbol 
Symbolen fi nns i tre varianter: färg, svartvit och negativ. Använd huvudsakligen färgsymbolen.
Den svartvita symbolen används endast då antalet tryckfärger är begränsat till en färg. Vid tryck på 
mörkt färgad bakgrund används lämpligen den negativa symbolen.	Lugnets	symbol förekommer i 
de allra fl esta fall endast ihop med logotypen för Falu Kommun.

Figurens form symboliserar – förutom hoppbackarna – aktivitet, fart, skidor, vatten, fanor/fest, gymnastikband, 
löparbanor, partnerskap och samarbete.

Färg
Färgerna som ingår i symbolen för Lugnet är svart, klarblå och ljusgrön. Dessa färger har olika 
beteckningar beroende på användningsområde och tryckteknik. 

Här visas hur Lugnets grafi ska profi l ser ut, hur symbolen används och vilka riktlinjer som gäller 
vid framtagning av trycksaker och annat presentationsmaterial. Det är viktigt att hålla ett enhetligt 
grafi skt utseende för att stärka Lugnets profi l på ett värdefullt sätt.  för att stärka Lugnets profi l på ett värdefullt sätt.  för

CMYK är ett färgblandningssystem som består av fyra färger CMYK är ett färgblandningssystem som består av fyra färger CMYK
och används vid fyrfärgstryck, den färgskala som tillämpas 
i trycksaker och liknande, då färgbilder förekommer.

Pantone (PMS) är ett färgsystem där färgerna inte blandas 
inbördes utan trycks färdigblandade var för sig, så kallat 
enfärgstryck. Systemet används företrädesvis vid tryck på 
dekaler, skyltar, tyg och porslin. 

����������������������������������������

Presentationsmaterial
Här visas två exempel på olika former av kommunikation.

AnnonsAnnons /tvåspalts breddRoll-ups

Bilaga 2 – Lugnets grafi ska profi l

SvartvitFärg Negativ

PMS 3145 C PMS 390 C

50% SVART 30% SVART

CMYK BLÅ
100% C
30% M
20% Y

CMYK GRÖN
30% C

100% Y
20% K

Bilaga 1 – Lugnets grafiska profil

791 83 FALUN • 023-830 00

falun.se/lugnet

Gå och bada!
Nya öppettider i bassängen

Kom i form

Att bo i Falun innebär livskvalitet – på riktigt. 
Här är nära till allt; arbete, skola, natur, kultur 
och aktiv fritid. 

falun.se/lugnet

Exempel

Falu Kommun • 023-830 00
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Bilaga 2 – Falun Framåt grafisk profil
Den grafiska profileringen av Falun Framåt (de lokala målprogrammen för tillväxt, miljö och 

folkhälsa) utgår från Falu Kommuns grafiska profil, med vissa egna kännetecken. 

För frågor angående profilen kontakta Informationsavdelningen på Falu Kommun, som har 

det övergripande ansvaret för kommunikationen av Falun Framåt.

Ec. 7930 Ec. X200 Ec. X032

Färger
Falun	Framåt	profilerar	sig	i	första	hand	med	tre	färger:	röd,	gul,	grön.		
I	sammanhang	där	alla	tre	programmen	berörs	kompletteras	de	med	en	blå	färg.

Tillväxtprogrammet Folkhälsoprogrammet Miljöprogrammet Övergripande

Typsnitt 
Samma	teckensnitt	som	Falu	Kommun.	Officina	Sans	i	rubriker,	mellanrubriker	och		
avsändarinformation	och	AGaramond	Regular	i	löpande	text.

Papper
I	trycksaker	används	obestruket	eller	mattbestruket	papper.		
För	läsbarhetens	skull	undvik	kritvitt,	glättat	och	lackat	papper.

Bilder
Varje	målprogram	har	en	profilbild	som	ska	användas	i	olika	sammanhang	där	just	det		
programmet	figurerar.	Det	finns	även	fler	bilder	särskilt	framtagna	för	programmen.		
Om	nya/fler	bilder	ska	användas	bör	dessa	anpassas	i	manér	till	de	redan	framtagna		
så	att	det	tydligt	framgår	att	de	hör	ihop.

Ec. 05X2

Tillväxtprogrammet Folkhälsoprogrammet Miljöprogrammet
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Falun framåt 

Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa

falun.se /

Tillväxt Miljö Folkhälsa

Falun framåt 

Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa

Tillväxt Miljö Folkhälsa

falun.se/

Falun framåt         
Nyhetsbrev om tillväxt, miljö och folkhälsa

falun.se/

Tillväxt Miljö Folkhälsa

Hållbar utveckling  
– hur går det för Falun?

Vad är hållbar utveckling? 
Ett grundläggande mål för Falun är att vi ska ha en hållbar 
utveckling. Den vanligaste definitionen på hållbar utveckling är 
”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov”. Den kommer från Världskommissionen för Miljö 
och Utveckling, även kallad Brundtland- kommissionen efter 
dess ordförande, Gro Harlem Brundtland. Hållbar utveckling 
brukar delas in i tre olika typer av hållbarhet: miljö, tillväxt/eko-
nomi och folkhälsa.
 Alla tre delarna är viktiga för att vi ska ha en totalt sett bra 
utveckling. Man kan förenklat säga att hållbarhet för miljön ger 
ramarna för vad människor och natur tål. Hållbarhet för folk-
hälsan innehåller mycket av det som vi kallar livskvalitet. 

Vilka mål har vi för utvecklingen?
I Falu kommun finns tre program för hållbar utveckling. Det  
lokala miljöprogrammet1, lokalt folkhälsoprogram2 och för 
den ekonomiska dimensionen finns ett lokalt tillväxtprogram3.

Det finns inga skarpa gränser mellan programmen utan 
många av målen har betydelse för mer än en hållbarhetsaspekt.

Urvalet av redovisade mål har gjorts med syftet att få en bred 
belysning av utvecklingen. Tillgången till data har naturligtvis 

Svaret på om hur det går för Falun varierar beroende på vem vi frågar och personens värdering-
ar och kunskap om vad som händer i Falun. ”Utvecklingen i Falun 2007” är ett försök att ge en  
samlad bild av utvecklingen i kommunen när det gäller ekonomi, miljö och folkhälsa  
– alltså några viktiga delar av det som kallas ”Hållbar utveckling”. 

också påverkat urvalet. De flesta av målen ska, enligt fattade 
beslut, vara uppfyllda till 2009 eller 2010. Redovisningen blir 
ett stöd för kommunens verksamhetsplanering, så att resurser 
kan satsas på de områden där vi har svårast att nå målen.

Styrdokument 
Det lokala Tillväxtprogrammet antogs 2005 och har fokus på 
ekonomisk tillväxt och förnyelse. Det syftar till att skapa fler 
jobb och att Falun ska vara attraktivt att leva och driva företag 
i. Det har arbetats fram av och genomförs i samarbete mellan 
Kommunen, det lokala näringslivet, Högskolan Dalarna, Lands-
tinget och andra intressenter. 
 2007 antogs det lokala Miljöprogrammet, som syftar till att 
lägga grunden till ett hållbart samhälle ur ekologiskt/biologiskt 
perspektiv. En miljö som fungerar i samspel med människan 
och ger förutsättningarna för invånarnas välmående.

Samtidigt antogs ett lokalt folkhälsoprogram där det över- 
gripande syftet är att skapa förutsättningar för en god hälsa  
på lika villkor för hela befolkningen. Målen berör områden  
som ofta förknippas med hälsa, som till exempel fysisk aktivi-
tet och kostvanor, men även områden som rör inflytande och 
ekonomisk trygghet. 

#1 08

Falun framåt 

 Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa

falun.se /

Tillväxt Miljö Folkhälsa

Programövergripande material

Exempel trycksaker

Tillväxtprogrammet Folkhälsoprogrammet Miljöprogrammet

Nyhetsbrev

Framsida broschyrer på 
programöverskridande material
Utfallande	helsidesbilder.		
Rubriker	läggs	på	transparenta		
färgplattor	i	antingen	vit	eller	den	blå	
färgen.	Texten	är	inverterad	vit-blå.

Rapporter etc
Bildlimpa	med	de	tre	profilbilderna.
Negativ	rubrik	på	blå	platta.

Färgplattor
De	tre	profilfärgerna	finns	representerade	
som	utfallande	färgplattor.	Orden	
Tillväxt,	Miljö	och	Folkhälsa	användas		
i	plattorna.	Officina	Sans	12	pt.

Färgplattor
De	tre	profilfärgerna	finns	representerade	
som	utfallande	färgplattor.	

Framsida broschyrer
Utfallande	helsidesbilder.	Rubriker	läggs	på	transparenta	färgplattor	i	respektive	profilfärg.	
60%	genomskinlighet.	Rubrik:	Officina	Sans	Book	37	pt,	underrubrik	18	pt.

falun.se/
Denna	text	ska	alltid	finnas	med	i	övre	vänstra	hörnet	på	allt	material.
Den	skrivs	i	Officina	Sans	Bold	18	pt	på	A4.
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Exempel trycksaker forts.

Inlagor

Baksida

Utfallande färgplattor helsida
I	inlagan	kan	alla	kommunens	profilfärger	
användas	i	färgplattor.

Utfallande små färgplattor
Dessa	kan	användas	till	avsnittrubriker,	
faktarutor	etc,	och	kan	variera	i	storlek	och	färg	
men	bör	alltid	vara	utfallande	i	ytterkant.	

Bildlimpor
Mindre	bilder	läggs	tillsammans	med	färgplattor.	
I	utfallande	mot	ytterkant.

Utfallande helsidesbilder

Färgade rubriker
Rubriker	kan	ha	olika	färger	och	vara	i	
Officina	Sans	Book	eller	Italic.	På	bildsidor	
läggs	rubriker	på	transparenta	färgplattor.	

Tryckort
Tryckort	ska	bestå	av	tryckår+månad,	fotograf,	
layout	och	formgivare.

Utfallande färgplattor helsida
På	baksidan	används	respektive	programs	profilfärg.	Vid	
programöverskridande	material	används	den	blå	färgen.

Avsändare
Logotyp	återfinns	endast	på	baksidan	i	negativ	variant,	med	
kontaktuppgifter	i	enlighet	med	Falu	Kommuns	profil.

Falu Kommun
791 83 FALUN
023-830 00
info@falun.se
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Falu Kommun
Informationsavdelningen
791 83 FALUN
023-830 00
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