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Inledning

I Kumla är vi liiite bättre!
I Kumla strävar vi hela tiden efter att vara liiite bättre. Detta gör vi genom att växa 
smart, satsa på våra barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den 
närhet som finns.

Den grafiska profilen och dess manual är en viktig del i vårt dagliga arbete mot att  
Kumla kommun ska fortsätta blomstra. Den uttrycker kommunens visuella identitet 
och ger en känsla av vad vi vill vara och uppfattas som. Genom att konsekvent använda 
oss av en tydlig form i vår kommunikation skapar vi igenkännlighet och trovärdighet, 
som bidrar till att varumärket Kumla hela tiden växer. 

I Kumla ska vi inte bara bo, utan också leva våra liv. 

Den grafiska manualen är ett levande dokument som uppdateras vid behov.  
Kommunens kommunikationsenhet är ansvariga för den grafiska profilen och dess 
manual. Uppdateringar och ändringar godkänns av administrativ chef.

Kommunen har även en kommunikationspolicy som komplement till den grafiska  
manualen. Den hittar du på Kumlaportalen.

Kontakta kommunens  
kommunikationsenhet  
vid frågor gällande den  
grafiska manualen:

info@kumla.se

Kommunikationsenheten  
i Kumla kommun
Kommunikationsenheten fungerar 
som ett kommunikationsstöd och har i 
uppdrag att på ett strategiskt sätt arbeta 
med intern och extern kommunikation 
för att på så sätt stärka Kumla kommuns 
profil samt värna om vår trovärdighet.

Kommunikationsarbetet ska genomsyra 
all verksamhet och bidra till förverk- 
ligande av Kumlas vision, övergripande 
mål, verksamhetsmål och beslut.

Version 4.0 
Augusti 2021
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Logotyp 
Kommunvapnet - organisationen Kumla
Kumla kommuns officiella logotyp består av vapnet samt texten Kumla kommun. 
Kommunvapnet finns i tre olika varianter: En primär och två sekundära som används 
när den primära inte passar. Samtliga tre varianter finns i färg och som svart (positiv) 
och vit (negativ). 

Kommunvapnet använder vi alltid när Kumla kommun som organisation står som 
avsändare. Vi använder oss inte av några förvaltnings- eller avdelningsspecifika  
varianter av logotypen, utan endast kommunvapnet med texten ”Kumla kommun”.

Kommunvapnet är registrerat och skyddat enligt bestämmelserna i lag (1970:498) 
om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, det vill säga ingen annan 
än kommunen får använda vapnet. 

Logotyperna finns för nedladdning på Kumlaportalen. Vid förfrågan från extern part 
om att använda kommunvapnet, kontakta kommunikationsenheten.

Placering och storlek
Logotypen placeras i övre vänstra hörnet och får inte på något sätt förändras till  
utseende eller proportion. Vapnet och texten bildar en enhet som inte ska delas,  
förutom i undantagsfall. Rådgör med kommunikationsenheten i dessa fall.

Logotypen får inte vara mindre än 20 mm bred. Den sekundära varianten med  
texten på en rad får inte vara mindre än 25 mm bred. Vid samarrangemang ska  
kommunvapet placeras i övre vänstra hörnet och övriga längst ner på sidan på till 
exempel affischer, annonser etc. 

Färg
Kommunvapnet innehåller två färger, röd och ljusgrå. Dessa två färger ingår inte i 
kommunens profilfärger, utan används endast i kommunvapnet. 

Primär

Sekundära

Röd 
PMS 185 
CMYK: 0, 91, 76, 0 
RGB: 231, 49, 55 
# e73137

Ljusgrå 
CMYK: 0, 0, 0, 40 
RGB: 178, 178, 178 
# b2b2b2
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Friyta
Logotypen ska alltid ligga en bit ifrån andra objekt och texter, ha en så kallad friyta. 
Friytan ska vara minst bredden av vapnet, både över, under och på sidorna.

Bakgrunder
Tänk på att välja logotyp utifrån vilken bakgrund den ska placeras på. Primärt använder 
vi logotypen med färgat vapen, med svart eller vit text beroende på bakgrunden. När 
det färgade vapnet inte passar att använda använder vi logotypen med svartvitt vapen 
med vit eller svart text beroende på bakgrund.

Sekundärt 
Mörk bakgrund 
Svartvit logotyp med  
vit text (negativ)

Sekundärt 
Ljus bakgrund  
Svartvit logotyp med  
svart text (positiv)

Primärt 
Mörk bakgrund  
Färgad logotyp  
med vit text 

Primärt 
Ljus bakgrund  
Färgad logotyp  
med svart text 
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Logotyp 
Blomman - platsvarumärket Kumla
Blomman används vid marknadsföring av platsen Kumla. Inom kommunen används 
den på material och information av marknadsföringskaraktär, till exempel besöks- 
information, profilprodukter, skyltar i våra besöksområden etc. 

Blomman har funnits länge som symbol för vår slogan ”Kumla – en blomstrande kom-
mun”. Idén grundades redan på tidigt 80-tal och syftet var och är att sprida den positiva 
bilden av Kumla, som en plats som växer och utvecklas inom många områden.  
Blomman behöver näring och omsorg för att blomstra och utvecklas - precis så ser vi  
på Kumla.

Blomman kan också användas av externa aktörer vid aktiviteter och arrangemang för 
att marknadsföra platsen Kumla. 

När vi som kommun använder oss av blomman så ska även kommunvapnet finnas 
med som avsändare.

Logotyperna finns för nedladdning på Kumlaportalen samt på kumla.se

Placering och storlek
Logotypen placeras i övre vänstra hörnet och får inte på något sätt förändras till utseen-
de eller proportion. Blomman och texten bildar en enhet som inte ska delas. Texten ”En 
blomstrande kommun” kan tas bort om storleken är så liten att texten inte blir läsbar, till 
exempel vid tryck på profilprodukter. Rådgör med kommunikationsenheten i dessa fall. 

Logotypen får inte vara mindre än 25 mm bred. Vid samarrangemang ska blomman 
placeras i övre vänstra hörnet och övriga längst ner på sidan på till exempel affischer, 
annonser etc. 

Färg
Blomman i tonad variant innehåller två färger, ljusgrön och mörkgrön och en toning 
mellan dessa. Blomman finns även i en enfärgad grön variant, som används då toning 
inte går att få fram av trycktekniska skäl. Dessa två färger ingår inte i kommunens 
profilfärger, utan används endast i blomman. 

Mörkgrön 
CMYK: 74, 0, 100, 23 
RGB: 54, 143, 44 
# 368f2c

Ljusgrön 
CMYK: 44, 0, 100, 0 
RGB: 165, 199, 21 
# a5c715

Grön 
PMS 369 
CMYK: 67, 9, 100, 0 
RGB: 97, 166, 14 
# 61a60e

Tonad

Enfärgad
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Sekundärt 
Mörk bakgrund 
Enfärgad logotyp med vit text  
eller logotyp i enbart vit (negativ)

Sekundärt 
Ljus bakgrund  
Enfärgad logotyp med svart text  
eller logotyp i enbart svart (positiv)

Primärt 
Mörk bakgrund  
Tonad logotyp  
med vit text 

Primärt 
Ljus bakgrund  
Tonad logotyp  
med svart text 

Friyta
Logotypen ska alltid ligga en bit ifrån andra objekt och texter, ha en så kallad friyta. Friytan 
ska vara minst bredden av de två största blombladen, både över, under och på sidorna.

Bakgrunder
Tänk på att välja logotyp utifrån vilken bakgrund den ska placeras på. Primärt använder 
vi logotypen med tonade blomblad, med svart eller vit text beroende på bakgrund. När 
den gröntonade blomman inte passar använder vi den enfärgade blomman med vit eller 
svart text alternativt logotypen i enbart vit eller enbart svart beroende på bakgrund.
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Färger

Primära och sekundära
Kommunens primära färger är ”Plommon” och ”Karibien”. Dessa två färger används i 
allt vårt informationsmaterial, på ett eller annat sätt. 

Våra sekundära färger är ”Senap”, ”Betong” och ”Marmor”. Dessa färger används 
för att förstärka budskapet och ge mer liv till kommunikationen, men är inte lika 
framträdande som de primära färgerna. Används till exempel på grafiska element, 
färgfält etc.

Textfärg
Till text använder vi oss av 95% svart, både i tryckt material och digitalt. Finns inte 
möjligheten att bestämma procentuell färg så använder vi svart.

Bakgrund
I den mån det är möjligt används färgen ”Marmor” med färgton 40% som bakgrund 
(färgkod cmyk: 2, 2, 2, 0, rgb: 251, 250, 250, # fbfafa). Annars använder vi vit bakgrund.

Olika färgkoder för olika ändamål
            För produktioner som kräver exakt färgåtergivning,  
   till exempel dekortryck på profilprodukter.

            För trycka produktioner, 
   till exempel annonser, broschyrer och foldrar.

   För digitala produktioner,  
   till exempel Power-point och digitala annonser.

   Hexadecimalt  #      Färgskala vid webbproduktion.

CMYK: 0, 0, 0, 95 
RGB: 46, 45, 44 
# 2e2d2c

PMS 7474 C 
CMYK: 85, 32, 40, 18 
RGB: 0, 117, 129 
# 007581

PMS 268 C 
CMYK: 80, 96, 5, 1 
RGB: 91, 44, 130 
# 5b2c82

CMYK: 5, 5, 5, 0 
RGB: 244, 242, 242 
# f4f2f2

PMS 423 C 
CMYK: 47, 36, 36, 16 
RGB: 137, 139, 140 
# 898b8c

PMS 124 C 
CMYK: 6, 37, 97, 0 
RGB: 238, 170, 2 
# eeaa02

Plommon Karibien

Senap

Betong Marmor

Textfärg

PMS 

CMYK

RGB
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Komplementfärger (färgtoner)
Samtliga fem färger kan även tonas ner, för att skapa harmoniska övergångar och 
användas där en ljusare ton behövs, på till exempel tonplattor eller grafiska element.
Färgtoningen används i 80%, 60%, 40% och 20%. 

80%

CMYK: 64, 77, 4, 1 
RGB: 119, 78, 150 

# 774e96

80%

CMYK: 68, 26, 32, 14 
RGB: 79, 139, 151 

# 4f8b97

80%

CMYK: 5, 29, 80, 0 
RGB: 243, 188, 68 

# f3bc44

80%

CMYK: 38, 29, 29, 12 
RGB: 159, 159, 160 

# 9f9fa0

80%

CMYK: 4, 4, 4, 0 
RGB: 247, 244, 244 

# f7f4f4

60%

CMYK: 48, 58, 3, 1 
RGB: 151, 120, 177 

# 9778b1

60%

CMYK: 51. 19, 24, 11 
RGB: 128, 165, 174 

# 80a5ae

60%

CMYK: 4, 22, 60, 0 
RGB: 247, 205, 121 

# f7cd79

60%

CMYK: 28, 22, 22, 9 
RGB: 182, 181, 182 

# b6b5b6

60%

CMYK: 3, 3, 3, 0 
RGB: 249, 247, 247 

# f9f7f7

40%

CMYK: 32, 38, 2, 0 
RGB: 184, 164, 205 

# b8a4cd

40%

CMYK: 34, 13, 16, 7 
RGB: 172, 193, 200 

# acc1c8

40%

CMYK: 2, 14, 40, 0 
RGB: 250, 222, 169 

# fadea9

40%

CMYK: 19, 14, 14, 6 
RGB: 206, 204, 205 

# cecccd

40%

CMYK: 2, 2, 2, 0 
RGB: 251, 250, 250 

# fbfafa

Plommon Karibien Senap Betong Marmor

20%

CMYK: 16, 19, 1, 0 
RGB: 219, 209, 232 

# dbd1e8

20%

CMYK: 17, 6, 8, 4 
RGB: 214, 223, 227 

# d6dfe3

20%

CMYK: 1, 7, 20, 0 
RGB: 253, 238, 213 

# fdeed5

20%

CMYK: 9, 7, 7, 3 
RGB: 230, 229, 230 

# e6e5e6

20%

CMYK: 1, 1, 1, 0 
RGB: 253, 253, 253 

# fdfdfd
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Typografi
Vårt val av typografi är viktigt, dels för läsbarheten, men också för igenkännligheten.  
I Kumla kommun använder vi oss av totalt fem olika typsnitt:

    Ebrima Bold För rubriker, underrubriker och mellanrubriker.

    Cambria Regular För löpande brödtext.

    Cambria Italic För bildtexter och hänvisningar i slutet av texter.

    Gill Sans Ultra Bold För rubriker och kortare större texter inom ”Barnens Kumla”.

    Open Sans För webben.

På rubriker inom ”Barnens Kumla” kan vi använda någon av våra profilfärger.  
På övriga rubriker använder vi 95% svart eller svart. Färg på text används sparsamt. 

Teckenstorlek
Som regel använder vi oss av teckenstorlek 11 pt i löpande text (brödtext). I foldrar, 
broschyrer och annat grafiskt material använder 10 pt. Mindre storlek kan exempelvis 
användas vid bildtexter, men storleken får inte understiga 6 pt. 

Tillgänglighet
Det vi kommunicerar ska vara tydligt och lättförståligt. Det måste också finnas en 
tydlig kontrast mellan text och bakgrund. Mörk text läggs på ljus bakgrund, ljus text 
läggs på mörk bakgrund. 

Detta är extra viktigt att tänka på när du placerar text på bild. Tänk på att bilden inte 
får vara för rörig där texten ska placeras. Lägg i så fall en tonplatta mellan bild och 
text, i en ton som framhäver texten. 

I Kumla kommun skriver vi klarspråk. Det betyder att vi ska tänka på vem vi skriver 
till och att vi skriver begripligt. Vi ska arbeta med ”rätt och lätt” information. 

På Kumlaportalen finns dokumentet ”Vägledning till klarspråk” att ta del av.

Ebrima Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!#%&/?

Cambria Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890!#%&/?

Cambria Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!#%&/?

Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!#%&/?

Gill Sans Ultra Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!#%&/?
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Grafiska element och utformning
Tillsammans med våra logotyper, våra profilfärger och typsnitt bildar våra grafiska 
element en helhet i vårt informationsmaterial. De grafiska elementen finns till för 
att förstärka buskapet och ge en igenkännlighet i informationen som kommer från 
Kumla kommun. 

Kommunen har två tydliga grafiska element som ska användas:

Bladformad bildruta     
Den blombladsformade bildrutan placeras i övre högra hörnet. Tänk på att  
använda bilder av bra kvalité och ett motiv som passar in i formen som bildramen 
har. Bildramen ligger med i mallarna i våra olika programvaror.

Pratbubbla med kontaktuppgifter     
Pratbubblan ska placeras i nedre högra hörnet. Den kan även placeras på annan 
plats om den till exempel hamnar på en bild. Den finns i två olika varianter: En med 
webbadressen kumla.se och en med visitkumla.se. Finns i färgerna Plommon och 
Karibien. 

Utöver dessa finns ytterligare två element som används när det är  
möjligt och behövs:

Färgad ram     
Ramen passar i produktioner som inte ska beskäras, till exempel annonser    
och material som ska ligga på webben. Använd färgerna Plommon eller Karibien.

Rund cirkel 
Används som signalelement när man vill lyfta fram någon specifik information,  
till exempel datum och tid för ett arrangemang eller en uppmaning om att  
”Klicka här” för mer infomation på en digital annons. Den har en rund form och  
finns i färgerna Plommon, Karibien och Senap. I cirkeln använder vi typsnittet  
Ebrima Bold, i svart eller vitt beroende på bakgrund. 

Kontakta kommunikationsenheten vid frågor gällande grafiska element och utformning.

Konst på Hög
Unik skulpturutställning på toppen 
av Kvarntorpshögen, med verk från 
flera av landets främsta konstnärer.
Öppet 1 maj – 30 september
Bommen till bilvägen är öppen dagligen kl. 10.00-19.30. 
Skulpturutställningen kan besökas till fots dygnet runt via 
bilvägen eller trappan. Välkommen, alltid fri entré!

Öppet 
dagligen kl. 
10.00-19.30

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.visitkumla.se

Visit Kumla
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Bilder och film
Bilder och film är en viktig del i vår kommunikation. De ska hela tiden spegla vår 
vision och stärka Kumla som plats. 

    Tänk på ledorden: närhet, tillgänglighet, hållbarhet och omsorg

Vid val av bild tänk på att i största möjliga mån använda bilder med människor, det ger 
ett mer trovärdigt och levande intryck. Bilden ska förstärka budskapet i texten och ge 
rätt känsla till det vi vill förmedla. Kom gärna nära objektet när du fotograferar eller 
väljer bilder och glöm inte djupet och bakgrunden - det är helheten som gör bilden!  
Alla bilder och filmklipp ska ha bra upplösning, vara av god kvalité och kännas Kumla!

    Tänk alltid: Vad vill vi att mottagaren ska känna?

Verksamhetsspecifika bilder eller filmer kan med fördel användas för att förstärka 
platsen och verksamheten. Visa på verksamheten och dess innehåll, var mitt i där det 
händer - en typ av dokumentation. 

Tänk också på att visa Kumlas mångfald gällande ålder, kön, etnisk tillhörighet,  
funktionalitet etc. 

Copyright
Bilder kan vara upphovsrättsskyddade. Vi använder enbart bilder som kommunen har 
rätt att använda, man kan således inte ta en bild direkt från till exempel Google.  
Människorna på bilden måste även ha gett sitt samtyckte till att vara med. 

Använd e-tjänsten ”Lämna publiceringsmedgivande”. 
Kontakta kommunikatonsenheten vid frågor gällande bilder och upphovsrätt. 

Bildarkiv
På Kumlaportalen kommer du åt kommunens bildarkiv. Kommunen har avtal med en 
bildbank där vi köper bilder. Kontakta kommunikationsenheten om du behöver hjälp 
med fotografering eller har behov av specifika bilder som du inte hittar i bildarkivet. 
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Film
Film är ett väldigt bra kommunikationsverktyg som förstärker budskapet vi vill  
förmedla. Kombinationen av rörligt material, bild och musik berör och väcker känslor.  
Med film kan vi enkelt sprida vårt budskap i flera kanaler. 

När du gör film själv

För att tittaren snabbt ska uppfatta att filmen kommer från Kumla kommun är det viktigt 
att den följer vår grafiska profil.

Tänk på att:

• alltid filma i liggande läge.

• få medgivande från personer som medverkar i filmen.

• använda våra typsnitt och färger.

• klippen ska vara textade.

• vi använder oss av en färdig avslutningsvinjett i slutet av alla filmer vi producerar.  
 Vinjetterna finns både med kommunvapnet och blomman.

Hjälp av professionell filmare

Kommunen har ett avtal med ett filmföretag. Fördelen att jobba med dem är att de har 
en bra känsla för vad kommunen vill förmedla genom film och vår grafiska profil. Kon-
taktuppgifter finns på Kumlaportalen

 
Om du vill ha stöd i dina idéer kring film, eller i din beställning av en film,  
kontakta kommunikationsenheten.

Mer information och de färdiga avslutningsvinjetterna finns att hitta på Kumlaportalen.
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Logotyper verksamheter
Inom Kumla kommun finns ett antal verksamhetsspecifika logotyper. Dessa ska  
alltid användas tillsammans med kommunvapnet, för att tydligt visa att det är Kumla 
kommun som är avsändaren. Kommunvapnet placeras i övre vänstra hörnet och verk-
samhetslogotyperna längst ner på sidan. 

Exempel på verksamhetslogotyper inom Kumla kommun är Ung fritid Kumla,   
Familjens hus, Djupadalsbadet, Sjöparkens växthus och Naturskolan i Kvarntorp.

Kommunikationsenheten beslutar om verksamhetsspecifik logotyp kan tas fram,  
kontakta dem vid frågor.
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Webben
kumla.se
Kumla kommuns externa webbsida följer den grafiska profilen precis som allt annat 
material. Utöver kumla.se finns några verksamheter med egen extern webbsida.

Tänk på att arbeta med ”rätt och lätt” information när du publicerar texter på webb- 
sidan. Bilder är en viktig del av kommunikationen på webben, använd relevanta och 
intressanta bilder. Strukturen på kumla.se är Funkas kommunstruktur. 

Kontakta kommunikationsenheten för publicering av nyheter på startsidan. 

Kumlaportalen
Kumlaportalen är kommunens interna webbsida, även den följer vår grafiska profil. 
Verksamheterna själva publicerar information och nyheter på sidan. I portalen finns 
en rad olika guider att ta del av, som hjälper oss i vårt dagliga arbete. 

visitkumla.se
All vår besöksinformation finns på vår officiella besöksportal visitkumla.se.

Publicering av evenemang på visitkumla.se sker via e-tjänst på kumla.se

Sociala medier
På sidor där kommunens verksamheter är aktiva inom sociala medier, exempelvis 
bloggar, twitter, Facebook, Instagram etc. ska kommunvapnet finns med. Kommun-
vapnet ska finnas med i profilbilden, antingen som hel bild eller som en del i profil- 
bilden. Detta för att tydligt visa att sidan tillhör Kumla kommun. 

På Kumlaportalen finns en checklista att ta del av gällande uppstart av konto inom  
sociala medier. Kontakta kommunikationsenheten innan du startar upp ett konto.

Kumla kommuns profilbild på Facebook

Exempel startsida kumla.se

Exempel startsida Kumlaportalen
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Tillgängliga i vår kommunikation
Annonser
I en annons har du ofta begränsad plats för din information och det du vill förmedla. 
Tänk på att hålla dig kort, tydlig och saklig. Det som alltid måste framgå i en annons 
är vad det är, när det är, vart det är och var jag hittar mer information. 

Tänk på att bilden i annonsen är viktig, den ska förstärka budskapet du vill få fram. 
Använd gärna ikoner också för att förstärka ditt budskap. Den tydiga och sakliga  
beskrivningen, bilden och eventuella ikoner gör annonsen tillgänglig för fler.

Annonserna tas fram av Kommunikationsenheten i enlighet med vår grafiska profil, 
kontakta dem vid behov av annonsproduktion. 

Tryckt material
Precis som ovan gällande annonser, så är det viktigt att du håller dig kort, tydlig och 
saklig i det tryckta materialet, väljer bra bilder och använda ikoner för att förstärka 
ditt budskap. Även om utrymmet ofta är större i tryckt material än i annonser, så tänk 
på att hålla dig saklig och inte använda för mycket text.   

Tänk också på att när du skriver texter i mindre storlek, så är mörk text på ljus  
bakgrund mest tillgänglig för personer med synnedsättning. 

Webb och översättning
Tänk alltid digitalt först. Det är det mest tillgängliga när det kommer till språket, 
eftersom de flesta sidor kan översätta information via olika översättningsfunktioner 
till en mängd olika språk. Därför är det extra viktigt att tänka på att skriva i klarspråk, 
ju tydligare och enklare vi är i vårt språk när vi skriver, ju lättare är det för översätt-
ningsfunktionen att översätta rätt.

När vi lägger ut information på webben är det viktigt att lägga in alternativa texter till 
bilder och hänvisningar. Tänk också på att göra hela meningen länkbar när du hänvi-
sar till en annan sidan, till exempel ”Klicka här för att läsa mer om evenemanget.”. 

I Kumla kommun använder vi oss av Tolk- och översättarservice i Örebro län. 

Jul och nyår  
på Djupadalsbadet
Välkommen att spendera jul- och nyårsledigheten hos oss.
Adventskalender, hinderbana, bad, relax och perfekta julklappar!

019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se

Adventskalender
Nya fina erbjudanden varje dag.
Håll utkik på Djupadalsbadets  

Facebook.

fr
ee
pi
k.
co
m

Julklappstips!
Vårt presentkort är den perfekta  

julklappen. Äventyrsbad, motionsbad,  
gym, spa, relax - du väljer själv!

Hinderbana - wihoo!
Ha skoj i vår roliga hinderbana.

Den ligger i under perioden  
23 december - 9 januari.

Vi fyller 5 år!
Den 5 januari firar vi 5 år!  

Det kommer att ske roliga aktiviteter  
under hela veckan - håll utkik!

Den perfekta  
julklappen!

Öppet  
alla dagar  

utom  
julafton

Öppettider i jul och nyår
• 23 december 09.00-18.30
• 24 december Stängt
• 25 december 09.00-18.30
• 26 december 09.00-18.30
• 27 december  06.30-20.30

• 28 december  06.30-20.30
• 29 december  06.30-20.30
• 30 december 09.00-18.30
• 31 december 09.00-18.30
• 1 januari  09.00-18.30

Glöm inte  
att nyttja dina  

friskvårds- 
kuponger!
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Skyltar
Skyltning av kommunens verksamheter ska underlätta för besökare och kommun- 
invånare att hitta rätt. Skyltningen har också till uppgift att synliggöra kommunen, 
informera och tydliggöra att verksamheten bedrivs av Kumla kommun. 

Det är viktigt att samtliga våra skyltar i kommunen följer vår grafiska profil. På  
skyltar använder vi alltid typsnittet Ebrima Bold. Tänk på att använda symboler i så 
stor utsträckning som möjligt, då det ökar tillgängligheten. Tänk även på att gärna lägga 
till en kortare sammanfattande text på engelska på skyltar som till exempel finns i våra 
besöksområden. 

Kontakta vår skyltleverantör för bästa hjälp.

Du hittar kontaktuppgifterna till vår skyltleverantör på Kumlaportalen. Där finns även 
dokumentet ”Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer” att ta del av. 

Vid frågor gällande skyltar kontakta kommunikationsenheten. 
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Ikoner
Vi använder oss av ikoner från FontAwesome som komplement i vår kommunikation. 
Ikonerna kan med fördel användas för att upplysa och uppmana om något speciellt. 

Ikoner gör också budskapet mer tydligt och tillgängligt för exempelvis de som inte 
kan läsa texten. De ska användas i svart, vitt eller i någon av våra profilfärger. 

Våra vanligast förekommande ikoner finns att ladda ner på Kumlaportalen. 
För önskemål om andra ikoner kontakta kommunikationsenheten. 
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Exempel och mallar
För att du enkelt ska kunna följa riktlinjerna här i vår grafiska manual har vi skapat 
mallar för vårt vanligast förekommande material och produktioner. Mallarna finns i 
olika programvaror beroende på vilken produktion det handlar om.

    Word Generell mall, brevmall med eller utan fönsterkuvert, mall för  
 kommunikationsplan och mallar för olika styrdokument.

     Mallar i olika format för affischer, flyers, foldrar, broschyrer,  
 inbjudan, presentationskort och diplom.

    Power-point  Presentationsmallar.

    Indesign Annonsmallar, broschyrmallar och skyltmallar.  

    Photoshop Mallar för digitala annonser.

    w3d3 Mallar för ärendehantering.

Med dessa mallar kan verksamheterna själva producera informationsmaterial, med 
stöd av kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten kvalitetssäkrar allt  
material - både internt och externt.

Vid frågor gällande våra mallar kontakta kommunikationsenheten.

Publisher
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Kontorsmaterial
Kuvert
Våra kuvert finns att beställa både med fönster och utan fönster i A5- och A4-format. 
Kuverten beställs från repro via formulär på Kumlaportalen.

Brev
Brevmallar finns att hämta upp både i Word och i vårt ärendehanteringssystem w3d3.  
Det finns ett antal olika brevmallar att välja mellan.

Visitkort
Våra visitkort är i stående format, storlek 55x90 mm. Kan fås med engelsk text på baksidan av 
visitkortet om man önskar. De beställs från repro via formulär på Kumlaportalen.

E-postsignatur
Alla e-postsignaturer ska ha en tydlig och enhetlig form. Texten ska vara skriven i typsnittet 
Cambria, storlek 11 pt. För- och efternamn ska vara i Cambria bold. Texten om vårt digitala 
arbete och om GDPR ska också finnas med längst ner, i Cambria Italic storlek 11 pt.

Förnamn Efternamn  
Befattning 
Förvaltning/avdelning  
Kumla kommun  
692 80 Kumla  
019-58 80 00 
E-postadress  
www.kumla.se

I Kumla kommun kommunicerar vi gärna digitalt,  
för miljöns och tillgänglighetens skull.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter.  
Vi i Kumla kommun eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som  
behandlas hos kommunen. Mer information: www.kumla.se/gdpr

För Efternamn
Befattning

Kumla kommun 
Förvaltning/avdelning
692 80 Kumla

Besöksadress: Torget 1

Telefon
E-post
www.kumla.seFör Efternamn

Befattning

Kumla kommun 
Förvaltning/avdelning
692 80 Kumla

Besöksadress: Torget 1

Telefon
E-post
www.kumla.se

Kuvert och brevpapper

Visitkort
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Avgiftsbelagd allmän förskola 
Barn till arbetssökande vårdnadshavare 
Bårn till fo rå ldrår som å r årbetsso kånde få r en åvgiftsbelågd plåcering på  15 tim 
per veckå, å ret om. Gå ller dock inte under vå rdnådshåvåres semester eller ånnån 
ledighet. Vå rdnådshåvårnå betålår då  en reduceråd åvgift september-måj och 
full åvgift juni-åugusti. Vistelsetiden å r den såmmå som fo r åndrå bårn i ållmå n 
fo rskolå. 
Blankett B 
 

Barn till föräldralediga vårdnadshavare 
Bårn till fo rå ldrår som å r fo rå ldråledigå med ånnåt bårn hår mo jlighet ått vå ljå 
en åvgiftsbelågd plåcering på  15 tim per veckå, å ret om. Gå ller dock inte under 
vå rdnådshåvåres semester eller ånnån ledighet såmt nå r ordinårie fo rskolå hår 
semesterstå ngt. Vå rdnådshåvåre betålår då  en reduceråd åvgift sep-måj och full 
åvgift juni-åug. Vistelsetiden å r den såmmå som fo r åndrå bårn i ållmå n fo rskolå 
Blankett B 
 

Barn till förvärvsarbetande/studerande vårdnadshavare 
Den ållmå nnå fo rskolån ingå r i den ordinårie verksåmheten.  
 

Fo r bårn med mer plåceringstid å n 525 timmår per å r, 15 timmår per veckå, be-
tålås en reduceråd åvgift med 0,25% frå n september-måj. Under juni, juli, åu-
gusti betålås full åvgift. 
 
Fo r bårn med ett omsorgsbehov som understiger 15 timmår per veckå erbjuds 
tid enligt studie/årbetsschemå upp till 15 timmår per veckå. 
 

Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola/pedagogisk omsorg 
Fo r byte mellån åvgiftsfri och åvgiftsbelågd fo rskolå krå vs en skriftlig  
ånmå lån.  
 
Blankett  A = avgiftsfri allmän förskola 
Blankett  B = avgiftsbelagd allmän förskola 
Anmälan ska lämnas in en månad innan önskat byte. 
 

Barn placerade i familjedaghem/pedagogisk omsorg 
Fo r bårn plåceråde i pedågogisk omsorg gå ller såmmå regler 
som i fo rskolå. Bårn som hår ett omsorgsbehov som o versti-
ger 15 timmår per veckå kån få  15 timmår i fo rskolå och res-
terånde tid i fåmiljedåghem/pedågogisk omsorg. 
 

Aktuella  
läsårstider finns  

på kumla.se 

Trycksaker
Inom kommunen producerar vi trycksaker för olika ändamål. Det kan handla om 
affischer, broschyrer, foldrar, flyers etc. Alla våra trycksaker håller samma form och 
innehåller samma grafiska element som vårt övriga material. 

Affischer
Våra affischer har en tydlig form, både när det kommer till innehållet och avsändaren. 
Genom att använda vår logotyp, våra profilfärger, typsnitt och andra grafiska element 
så skapar vi tydlighet och igenkännlighet. 

Affischerna ska alltid innehålla information om vad det är, när det är, var det är och 
var jag hittar mer information. Ta gärna med symboler för sociala medier om sådana 
konton finns. Ram runt om används inte på affischer.

Affischmallar i formaten A5, A4 och A3 finns att hämta upp i programmet Publisher.

Broschyrer och foldrar
Till stor del sker vår kommunikation digitalt, men ibland finns behov av att kompletera 
med tryckt material. Vi skapar broschyrer och foldrar utifrån våra mallar. Bilder inne 
i broschyren/foldern läggs utfallande. Pratbubblan med kontaktuppgifterna placeras 
alltid på baksidan. Ram runt om används inte på broschyrer eller foldrar.

Vissa av våra produktioner skriver vi ut på vår reproavdelning och andra trycker vi  
på tryckeriet som kommunen har avtal med. Kontaktuppgifter till tryckeri finns på 
Kumlaportalen.

Mallar för broschyrer och foldrar i A6- och A5-format finns att hämta upp i Publisher. 
Se avsnittet ”Grafiska element” för information om utformning av vårt informations-
material. Kontakta kommunikationsenheten vid frågor. 

Exempel affisch

Exempel folder

Allmän förskola 
 

Frå n och med ått ditt bårn fyller  
tre å r omfåttås bårnet åv rå ttigheten  
ått frå n ho stterminen gå  i åvgiftsfri,  

ållmå n fo rskolå. 

019-58 95 50 
ungfritid@kumla.se 
www.kumla.se 

Ungas egen 
organisering 
Vill du och dina va nner starta 
en ungdomsfo rening fo r att go ra en  
aktivitet tillsammans? 
 

Kontakta ga rna oss pa  Ung fritid om ni vill 
ha hja lp med att organisera er, eller om ni 
bara vill veta mer om vad vi kan go ra fo r er. 
 

Vi hörs! 

För ungdomar  
13-19 år 
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Annonser
Annonsering i tidningar och på webben är en viktig kanal för informationsspidning 
och marknadsföring. I Kumla kommun har vi olika kategorier av annonser:  
informationsannonser, marknadsföringsannonser och platsannonser. Annonserna 
håller samma form och innehåller samma grafiska element som vårt övriga material. 

Annonserna tas fram av kommunikationsenheten, så kontakta dem vid behov av  
annonsproduktion. 

Digitala annonser
Vi informerar och marknadsför oss även via digitala annonser, ofta via så kallade 
banners. En banner är en digital annons som antingen innehåller en statisk bild eller 
så växlar den mellan flera olika bilder. Fördelen med banners är att de är klickbara 
och tar en vidare till önskad webbsida när man klickar på den. En banner ska alltid 
innehålla en uppmaning om att ”klicka här” för att till exempel ta del av mer  
information eller komma till ett anmälningsformulär.

Mallar för banners finns i programmet PhotoShop. Kontakta kommunikationsenheten 
vid frågor kring digitala annonser. 

Exempel annons

Exempel banner

Höstmarknad 
i Sjöparkens växthus
Välkommen på höstmarknad med äppeltema! Strosa runt  
bland lokala utställare av bland annat grönsaker, blommor, ostar,  
bröd, honung och ägg. Många lokala hantverkare kommer också att finnas 
på plats. I år kommer även en pomolog att gästa oss kl. 12.00-14.00 för 
sortbestämning av äpplen. Ta med dig minst tre äpplen av samma sort (ej fallfrukt).
Ta även del av den härliga äppelutställningen i växthuset.

Lördag
22 september

kl. 10-15

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.visitkumla.se
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Presentationsmaterial
Mallar för presentationer i Power-point finns att hämta upp direkt i programmet. 
Mallen är uppbyggd med typsnitt, färger och former som följer vår grafiska profil. 

Förstasidan innehåller alltid vår blombladsformade bildruta. Kommunvapnet finns 
med på alla sidor, högst upp i vänstra hörnet.

Använd gärna bilder i din presentation, som ett komplement till din text. På de vanliga 
sidorna lägger vi bilder utfallande i nederkant. Tänk på att inte skriva för långa texter i 
presentationen, utan använd dig hellre av stödord/meningar och bilder som ger  
känslan av det du vill förmedla. 

Bilder och film

• Spegla vår vision och stärka Kumla som plats.
• Tänk på ledorden: Närhet, tillgänglighet, hållbarhet och omsorg.
• Använd gärna bilder med människor, det ger ett mer levande intryck.
• Tänk alltid: Vad vill vi att mottagaren ska känna?
• Visa på Kumlas mångfald.

Exempel sida

Exempel förstasida
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Utställningsmaterial
Inom kommunen finns ett utställningsmaterial som man kan använda vid till exempel 
mässor och andra tillfällen där man är ute och representerar och informerar om  
Kumla kommun och Kumla som plats. 

Utställningsmaterialet består av:

Podiebox 
Ett bord/podie med hashtag liiitebättre, som även fungerar som förvaring.

Roll-up 
En lite smalare roll-up i storlek 60x200 mm. Finns både med kommunvapnet och 
webbadressen kumla.se och med blomman och webbadressen visitkumla.se.

Skärmvägg 
En skärmvägg i formatet 2019x2224 mm. Några delar på skärmen är utbytbara  
vilket gör att man kan välja mellan att ha kommunvapnet eller blomman som  
logotyp och mellan att ha webbadressen kumla.se eller visitkumla.se.  
Till skärmen ingår även spotlights. 

Duk 
Det finns även två stycken dukar, en med blomman och en med vapnet på.

Våderna på podieboxen och roll-upen är utbytbara, så man kan enkelt få sitt eget 
budskap på dem. 

Kontakta kommunikationsenheten för mer information gällande utställningsmaterial.
 

Roll-up

Skärmväggoch podiebox

Duk



25

Profilprodukter
I Kumla kommun har vi ett antal profilprodukter med blomman eller kommunvapnet på. 

Profilprodukter med blomman

Produkterna med blomman har som syfte att stärka Kumla som plats i vår kontakt med 
medborgare, besökare, samarbetspartners och leverantörer. De går bra att sprida till 
vem som helst och lämpar sig bra som till exempel giveaways på mässor. 

Profilprodukter med kommunvapnet

Produkter med kommunvapnet på ska endast användas av den som är anställd inom 
Kumla kommun. Det är inget vi ger bort externt.

Profilprodukterna tas fram av kommunikationsenheten tillsammans med kommun- 
ledningssekreteraren. Aktuellt utbud av profilprodukter finns på Kumlaportalen där du 
enkelt kan beställa via vår e-tjänst.

Termos

Reflex

Penna
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Arbetskläder och fordon
I vårt arbete representerar vi Kumla kommun. Därför är det viktigt att kläderna är 
enhetliga och att logotypen är tydlig och rätt placerad. 

På jackor placeras logotypen i brösthöjd på vänster sida och på ryggen. 

På tröjor placeras logotypen i brösthöjd på vänster sida alternativt på vänster ärm vid  
kortärmade tröjor.

Önskar man lägga till text, till exempel ”Kommunfastigheter”, så placeras detta på  
ryggen under logotypen. Texten ska vara skriven i typsnittet Ebrima bold och inte 
ligga för nära logotypen (logotypen är en del och texten är en del). Man kan även ha 
endast text på ryggen, utan logotyp, men då ska logotypen finnas i brösthöjd på  
vänster sida alternativt på vänster ärm vid kortärmade tröjor.

På kommunens personbilar och övriga fordon ska kommunvapnet placeras på fram- 
dörrarna, både förardörr och passagerardörr. Som regel är detta den enda  
märkningen på våra bilar. 

På Kumlaportalen, under Hjälpredan, hittar du avtal som kommunen har med företag 
gällande till exempel arbetskläder. Kontakta kommunikationsenheten vid frågor.



27

Skillnad på blomman och vapnet
Här följer några exempel på när vi använder blomman och när vi använder  
kommunvapnet.

Blomman
• Av föreningar vid marknadsföring av platsen Kumla.

• Av företag vid marknadsföring av platsen Kumla.

• På infartsskyltarna in till Kumla.

• På besökskartan.

• På allt vårt besöksmaterial.

• På alla våra profilprodukter.

• På informationstavlor i våra besöksområden.

• Inom kategorin ”Flytta till Kumla”.

Kommunvapnet
• I platsannonser.

• På vårt kontorsmaterial.

• På alla brev från kommunen.

• På beslut.

• På arbetskläder och fordon.

• På information från verksamheter inom kommunen, exempelvis Biblioteket, 
Familjens hus, Djupadalsbadet och Ung fritid.

• För kommunens helägda bolag.

Tänk på vem som är avsändaren.  
Är det Kumla kommun som organisation eller är det Kumla som plats?

När vi som kommun använder oss av blomman så ska även kommunvapnet finnas 
med som avsändare.

Kontakta kommunikationsenheten vid frågor.



28

Checklista
• Kommunvapnet används när Kumla kommun som organisation står som avsändare.

• Kommunvapnet får inte vara mindre än 20 mm bred.

• Primärt använder vi kommunvapnet i färg.

• Blomman används vid marknadsföring av platsen Kumla. 

• Blomman kan användas av externa aktörer för att marknadsföra platsen Kumla. 

• Blomman får inte vara mindre än 25 mm bred.

• Primärt använder vi den tonade varianten av blomman.

• Våra logotyper placeras i övre vänstra hörnet.

• Logotyperna får inte på något sätt förändras till utseende eller proportion. 

• Tänk på att välja logotyp utifrån vilken bakgrund den ska placeras på.

• Våra fem profilfärger är Plommon, Karibien, Senap, Betong och Marmor.

• Till text använder vi oss av 95% svart. 

• I den mån det är möjligt används färgen Marmor med färgton 40% som bakgrund.

• Vi använder oss av typsnittet Ebrima Bold i rubriker och Cambria Regular i brödtext.

• Som regel använder vi oss av teckenstorlek 11 pt i löpande text (brödtext).

• Vid text på bild får bilden inte vara för rörig där texten ska placeras.

• I Kumla kommun skriver vi klarspråk, vi arbetar med ”rätt och lätt” information. 

• Våra primära grafiska element är den bladformade bildrutan och pratbubblan med kontaktuppgifter.

• Använd gärna bilder med människor, det ger ett mer trovärdigt och levande intryck.

• Bilder kan vara upphovsrättsskyddade, vi kan inte ta bilder från Internet.

• Arbeta med ”rätt och lätt” information och intressanta bilder när du publicerar på webben. 

• På sociala medier där kommunens verksamheter är aktiva ska kommunvapnet finnas med. 

• Vi har mallar för olika produktioner i flera av våra programvaror.

• Samtliga logotyper och annat grafisk material finns för nerladdning på Kumlaportalen.


