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En logotyp är en grafisk bild som symboliserar ett företag, en  organisation eller en offentlig 
verksamhet. Logotypen består oftast av namnet i kombination med en symbol. 

Logotypen är den främsta bäraren av kommunens grafiska profil.  
Den visar att det är Tomelilla kommun som står bakom  budskapet. 

När riktlinjerna i handboken följs blir det tydligt vem som är  avsändare.

LOGOTYP01
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Kommunlogotypen med vapenskölden och gladan är den 
officiellasymbolenförorganisationenTomelillakommun.
Denrepresenterarpåsåsättbådeförvaltningenochden
politiskaorganisationen.Logotypenärvarumärkesskyddad
hosPatent-ochregistreringsverket(PRV)samtregistreradhos
Riksarkivet. 
Sålängemanföljerriktlinjernaidennahandbokfåranställda
ochförtroendevaldaiTomelillakommunfrittanvända
logotypeniverksamhetdärkommunenärhuvudman.Övriga
aktörerochorganisationermåstehatillståndfrånkommun-
chef ellerkommunikationschef förattfåanvändalogotypen.
Logotypenbeskrivsheraldisktenligtföljande:”Iröttfält
enbalkvisställdflygandegladaisilver”.Denrödafärgen
kommerifrånattIngelstadshäradförristorutsträckning
användejuströttsomsymbolfärg.Valetavsilverpågladan
gerlogotypenettalldelesegetuttryckijämförelsemedandra
skånskakommunalalogotyper.

Logotypens olika varianter 
Logotypenanvändsisinhelhet.Denfårvarkenbeskäraseller
ändras.Logotypenanvändsisinakorrektafärger.Logotypen
finnsienståendeochenhögerställdvariant.Väljiförsta
handdenståendeochomdenintefungeraridenvaldaytan,
väljdenhögerställdavarianten.

Isammanhangdåmanavkostnadsskälintevilltryckafyrfärg,
kanmanilogotypensgrådelaranvändasvartmed80%
genomskinlighet.

Kommunens	
logotyp

CMYK: 11	100	85	2
RGB: 210	16	52
NCS: 1080-Y90R
PMS: 186
#: D21034

CMYK: 19	14	11	0
RGB: 214	214	221
PMS: 877
#: D6D6DD

Stående

Liggande

Logotypens 
färger
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Logotypenärenvälkändtillgångochdärförärdetviktigtatt
denhanteraskonsekventochuppträderpåsammasättialla
desammanhangdärdenförekommer.

Logotypenärattbetraktasomenbildsomintefårändras
ellerförvanskaspånågotsätt.Pådennasidavisasexempelpå
hur logotypen intefåranvändas.

Logotypenfår
inteförvrängas

Tomelilla
kommun

Bytintefärg
pålogotypen.

Logotypenfår
interoteras.

Ordbildensfärg
fårejändras.

Proportionerna
mellansymbol
ochordbildfår
ejförändras.

Endastordbild
fårinteanvändas.

Placeringav
symboloch
ordbildfårinte
ändras.

Skölden får ej 
 användas utan 
ordbildundereller
högerställd.

Hantering
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Bådaversionernaavlogotypen,ståendeochliggande,omges
alltidavenfrizon.Frizonärdenzonsomskyddarlogo-
typenfrånkringliggandeelement,t.ex.grafik,textellerbilder.
Frizongällerocksåsomminstaavståndtillytterkantenpåytan
därlogotypenskaplaceras.

Frizonen - ett minimum  
Förattlogotypenvidallatillfällenochtillämpningarskavara
tydligskaingatexter,logotyperellerandragrafiskaelement
placerasinomfrizonen.Frizonenärettminimum.Justörre
frizonenärruntlogotypen,destotydligareframträderden.

Frizon
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Detärviktigtattlogotypenframträdersåtydligtsommöjligt.
Påsåsättfårmottagarenomgåendeklartförsigvemsomär
avsändaren.Kontrastenmotbakgrundenskavarastor.Därför
användsiförstahandneutralabakgrunder.

Logotypenfinnsitreversioner:denhuvudsakligaröda,svart
ochvit.Vilkenfärgsomanvändsavgörsframföralltavvilken
bakgrundlogotypenskaplaceraspå.

• Röd logotyp (röd symbol med silvrig glada). 
 Användsendastpåvitaochmycketljusgråbakgrunder.

• Svart logotyp. Används på ljusa färgplattor och ljusa    
 lugnabakgrundsbilderdärdetblirbrakontrast.Denna 
 användsävenvidsvartvitttryck.

• Vit logotyp.Användspåmörkabilderochpåfärgplattor 
 därdetblirbrakontrast.

Val av färg 
på logotyp

Röd huvudlogotyp

Används	endast	på	
vita	och	mycket	ljusgrå	
bakgrunder.

Tomelilla
kommun

Svart logotyp

Används	på	ljusa	färg-
plattor	och	ljusa		lugna	
bakgrundsbilder.

Vit logotyp

Används	på	färgplattor	
där	det	blir	bra	kontrast.

Tomelilla
kommun

Används	vid	svartvitt	tryck. Används	på	mörka	och	
lugna	bakgrundsbilder.

Fel användning
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Placering 
och	storlek

Riktlinjerförvarlogotypenplacerasfinnstillförattskapa
ettenhetligtochkonsekventuttryck.Denhuvudsakliga
placeringenavlogotypenäridetövrevänstrahörnetibåde
trycktaochdigitalaprodukter.

Storlek 
Logotypenärutformadförattkunnaanvändasideflesta
sammanhangochstorlekar.Förattlogotypeninteskaupple-
vassomotydligfinnsdockenminstatillåtenstorlek.Bredden
måstevaraminst10mmpådenståendevariantenoch30mm
bredpådenvänsterställda.Detärocksåviktigtattupplös-
ningenärkorrekt.

10	mm

Placering

Minsta storlek 30	mm
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Logotyp för specifik verksamhet 
GrundregelnärattdetalltidärTomelillakommunsomär
avsändaren.Därförfinnsingasärskildalogotyperförde
olikaverksamheterna.Dockkanmanvidvissatillfällen
skrivaverksamhetensnamnunderkommunensnamnföratt
förtydligavilkenverksamhetdethandlarom.Samrådmed
kommunikationsavdelningeninnandettasker.
Särprofilering 
Ingakommunalaverksamheter,avdelningarellerenheterfår
haegnalogotyperutanskaanvändakommunenslogotyp.
DetendaundantagetärTomelillaKonsthall,sombedriver
kommersiellverksamhet.Dekommunalabolagenoch
förbundenharocksåegnalogotyperdådeäregnajuridiska
personer.

Logotypen och 
särprofilering
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I	samarbete	med:

Avsändare vid samarbete 
NärkommunensamarbetarmedexternaparterochTomelilla
kommunärhuvudavsändaren,skadenståendelogotypen
användasochplacerasihögerkant.

Samarbetspartnernsnamnplacerasivänsterkantundertexten:
"Isamarbetemed:"alternativt"Medstödav:"Dettaskrivsi
typsnittetArial.Iförstahandskrivssamarbetspartnernsnamn
utitext.Finnskravpåattanvändalogotypen,placerasäven
denlängstnerivänsterkant,enligtpartnernsriktlinjer.

Kommunlogotypen vid sponsring  
och delfinansiering 
IsammanhangdärTomelillakommunsponsratellergivit
bidragtillaktiviteterellerevenemangskakommunenslogo-
typalltidfinnasmedidetmaterialsomproduceras.Dockska
kommunenslogotypaldrigplacerassåattkommunenupp-
fattassomhuvudmanföraktiviteten.Läggalltidtilltexten
"Delfinansieratav"eller"Sponsratav"överlogotypen.Isam-
manhangdärdettaäromöjligtskasamrådskemedTomelilla
kommunskommunikationsavdelning.

Kommunlogotypen tillsammans med andra  
organisationers logotyper 
Närkommunenslogotypskaanvändastillsammansmed
andraorganisationerslogotypvidsamarbetenochsam-
arrangemangskalogotypernasålångtdetärmöjligtges
sammastorleksutrymme.Vidsådanatillfällenskaockså
Tomelillakommunsriktlinjeravseendevilkenvariantpålogo-
typensomskaanvändasberoendepåfärgochutformningav
bakgrundföljas.

Delfinansierat	av Sponsras	av

I	samarbete	med:
Region Skåne

Samarbete 
och	sponsring
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Tomelillakommunharocksåenmarknadsföringslogotypsom
användsnärmanvillkommuniceraplatsen(detgeografiska
området)merändenkommunalaorganisationen.Denna
logotypbeståravettlångsmalt,ligganderöttbandmedden
vitatexten”TomelillapåÖsterlen”.Logotypenskaalltidan-
vändasliggande.

Marknadsföringslogotypenärmindreformellochlättare
attanvändaiolikasammanhangdärmanvillmarknadsföra
Tomelillasomenbraplatsattboocharbetai,drivaverk-
samhetpåochbesöka.Dengörocksåkopplingenmellan
TomelillaochÖsterlentydlig.

Frizon 
Frizonenutgörlogotypenshelabreddochgällerrunthela
logotypen.

Förattlogotypenvidallatillfällenochtillämpningarskavara
tydligskaingatexter,logotyperellerandragrafiskaelement
placerasinomfrizonen.Frizonenärettminimum.Justörre
frizonenärruntlogotypen,destotydligareframträderden.
Däremotkanmanläggamarknadsföringslogotypendirekt
kantikantuppåtellernedåtmedettfotografi.

Marknads	förings	-
logotyp
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T O M E L I L L A  P Å  Ö S T E R L E N

Val av färg 
på logotyp

Logotypenfinnsitreversioner:röd,svartochvit.Vilkenfärg
somanvändsavgörsframföralltavvilkenbakgrundlogotypen
skaplaceraspå.

• Röd logotyp 
 Användspåvitaellermycketljusgråbakgrunder.

• Svart logotyp. Används på ljusa färgplattor och ljusa    
 lugnabakgrundsbilderdärdetblirbrakontrast.Denna 
 användsävenvidsvartvitttryck.

• Inverterad logotyp.Användspåmörkabilderochpå 
 färgplattordärdetblirbrakontrast.

Röd logotyp

Svart logotyp

Vit logotyp

Fel användning
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Kommunlogotypenochmarknadsföringslogotypenharolika
användningsområden.Dockkandetiblandfinnastillfällendå
manvillanvändadembådaisammadokument.Defårdock
aldrigplacerasihop.

Sålångtdetärmöjligtskakommunlogotypenplaceraspå
motsattsidaavdokumentetsommarknadsföringslogotypen,
d.v.s.ommarknadsföringslogotypenplacerasiunderkantav
dokumentetsåplaceraskommunlogotypeniöverkantoch
tvärtom.

Att använda de 
båda logotyperna 
tillsammans
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Ikommunenskommunikationanvändervioftaettmönster
medsiluetterfrånolikahusikommunensomettgrafiskt
komplement.

Detgrafiskamönstretfåranvändasialltrycktinformation
sombroschyrer,annonser,ipresentationerelleridigitala
kanaler..

Huslistenanvändsoftastlängstnerellerhögstupppåen
sidaochfårintevridaspåhögkant.Mönstretkanmed
fördelläggasmotolikatonplatterochfinnsiolikautförande
beroendepåanvändningsområde.

Dessutomfinnsdetgrafiskakomplementetsomett
heltäckandemönsterattläggasvagttonatsomtillexempelen
bakgrund.

Grafiskt	
mönster



FÄRG
Färg är en snabb väg till den mänskliga hjärnan -   
och därmed till mottagarens uppmärksamhet. Därför 
är användningen av färger en viktig del av ett grafiskt 
formspråk. 

02



18Grafisk handbok- Tomelilla kommun   FÄRG

Tomelillakommunarbetargrafisktutifrånenbestämdfärg- 
skala.Detfinnsenprimärfärgochtvåkomplementfärger. 

Primärfärg 
Denrödaprimärfärgenärdensomstarkastförknippasmed
Tomelillakommun.Denbehöverintealltidvaradenvisuellt
tydligastefärgen,menbörommöjligtfinnasmedidet
materialsomtasfram.

Användtoningavfärgensomkomplement.

Primärfärg

CMYK   :    11	100	85	2
RGB   :  		210	16	52
NCS   :    1080-Y90R
PMS   :    186
Hex    :  	#D21034
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CMYK   :    98	82	0	6
RGB   :  		35	60	140
PMS   :   7687	C
Hex    :  	#233C8C

CMYK  :   89	34	100	6
RGB  :   18	120	56
PMS  :   7731	C		
Hex  :   #127838

Komplementfärgerna används som stöd eller komplement 
tillprimärfärgenidigitalakanalerellertrycksakerdärdetkan
finnasbehovavenvidarefärgskala.

Komplementfärgernakananvändasförtonplattor,
bakgrunderochgrafiskaelement.

Användtoningaravfärgernasomkomplement.

Komplementfärger
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Förattökadegrafiskamöjligheternakansamtligafärger
(primär-ochkomplementfärger)gesolikaopacitet,d.v.solika
genomskinlighet.Användermanfärgadetonplattorförbak-
grundtilltextärdetviktigtatttänkapåtextfärgochtextstor-
lekförattfåentillräckligkontrastochdärmedgodläsbarhet.
Vidhögfärgmättadpåtonplattornaskavittextanvändasoch
vidlägrefärgmättad(högregradavgenomskinlighet)skasvart
textanvändas.

Använd vit textfärg
 
Röd	30	%	genomskinlighet

Använd	svart	textfärg
 
Röd	50	%	genomskinlighet

Använd vit textfärg
 
Svart	50	%	genomskinlighet

Använd	svart	textfärg
 
Svart	90	%	genomskinlighet

Använd vit textfärg
 
Blå	30	%	genomskinlighet

Använd	svart	textfärg
 
Blå	50	%	genomskinlighet

Använd vit textfärg
 
Grön	30	%	genomskinlighet

Använd	svart	textfärg
 
Grön	50	%	genomskinlighet

Textfärg



TYPOGRAFI
Typografi är läran om bokstavsformer och deras användning. Det är 
viktigt med en tydlig, god och enhetlig typografi i all kommunikation. 
Tomelilla kommuns typografi är en viktig del av den grafiska profilen. 
 Huvudsakligen ska två typsnitt användas, Arial och Garamond.  
Genom att använda typsnitten på ett korrekt och konsekvent sätt knyts 
verksamheterna samman och det blir lättare att känna igen Tomelilla 
kommun som  avsändare. 

03
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Arial Regular

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWX 
YZÅÄÖ
0123456789
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÄÖ
0123456789

Arial 
Arialskaanvändastillrubrikerochmellanrubriker,ingresser,
faktatexter,bildtexter,tabellerochkortarebrödtexter.Arial
gerenrenochklarordbildochfinnspådeflestadatorer.
Stilenfinnsimångavarianter,dockanvändsbaraRegular,
Italic(kursiv),Bold(fet)iTomelillakommun.

MinstateckenstorlekattanvändaförArialär8punkter.

Tryckt material 
Imaterialsomproducerasförtryck(tillexempelbroschy-
rer,affischerochannonser)skaArialanvändasirubriker
ochimellanrubriker.Rubrikerochmellanrubrikerbörvara
vänsterställda.BrödtextenskaskrivasmedGaramond,utom
vidmycketkortabrödtexterdåArialkananvändas.

Övrigt material 
Ipresentationer(PowerPoint)användsArialgenomgående.

Typsnitt
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Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWX 
YZÅÄÖ
0123456789

Garamond Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Garamond Italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Garamond 
TillbrödtextochlängretexteranvändesGaramondsomären
välbeprövadstilsomharhögläsbarhet.Garamondfinnspå
deflestadatorerochfinnsitrevarianter: 
Regular,Italic(kursiv)ochBold(fet).

MinstateckenstorlekattanvändaförGaramondär 
11punkter. 

Övrigt material 
Imaterialsomanvändsidetdagligaarbetetsomejlämnas
tilltryck(brev,tjänsteskrivelsermedmera)användesAriali
rubrikerochmellanrubriker.

BrödtextenskaskrivasmedGaramond,utomvidmycket
kortabrödtexterdåArialkananvändas.

Typsnitt
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Frutiger Regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÅÄÖ
0123456789
Frutiger Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Frutiger Italic
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Frutiger 
Tilltrycksakersombroschyrer,affischer,roll-ups,informa-
tionsmaterialochliknandefårFrutigerlovattanvändassom
etteffekttypsnitt.Effekttypsnittetskadockanvändassparsamt
ochfåraldrigtaöverhand.Behöverduhjälpmedentrycksak
ellerliknande,kontaktakommunikationsavdelningen.

Effekttypsnitt
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Bratypografihandlarintebaraomvilkettypsnittmanväljer.
Tänkpådetta:

• Attdelaupptexteniolikastyckenbidrartillattöka 
 läsbarheten.

• Görtydligskillnadistorlekmellanrubrikerochbrödtext.

• Ordentligttilltagnamarginalerökarläsbarhetenochgör 
 sidanlugnare.

• Anpassatextensstorlekefterkanalochmålgrupp.

• Anpassatextensstorlekefterspaltbredden.Enbredspalt
 behöverstörretextstorlekochradavståndänensmal 
 spalt.

• Radernaienspaltskaintevaraförlånga.Entumregelär
 atttextsomärtrycktpåpapperskavara40-60tecken 
 (10-12ord)perradföroptimalläsbarhet.

• Användversalersamtkursivochfetstilsparsamt.

• Komihågluftenruntomilayouten.Denärenviktigdel
 avläsbarheten.

• Mellanrubrikerunderlättarförläsaren.

Typografiska	tips	
och exempel

Rubrik

Ingress

Brödtext

Mellanrubrik

Detta är en huvudrubrik
Här är exempel på hur man kan tillämpa typo-
grafiska regler för att göra en text lättläst och 
stilren. I ingressen kan man öka radavståndet lite 
jämfört med brödtexten.
Teckenstorlekmätsipunkter.Förlöptextiböckeroch
broschyrerärdetlämpligtmed9-12punktermedett
radavståndsomär2-4punkterstörreäntecknet.Synskadades
riksförbundrekommenderarenteckenstorlekpå12-14punk-
ter

Nytt avsnitt och mellanrubrik 
Närduvillmarkerastartenpåettnyttavsnittanvänderdu 
enblankrad.Omduvillkanduläggatillenmellanrubrik. 
Ettavsnittkaninnehållaflerastycken.

• Listorsomärinsprängdailöptextbörföregåsochföljas 
 avblankrad.

Ett så kallat hängande indraganvändsoftanärmanvillha
enkortledtextsominledningpåstycket.

Det används också föruppställningarsomtillexempel 
källförteckningarellerlistormedkortabeskrivningar.

Tomelillakommun GustafsTorg16,27380Tomelillawww.tomelilla.se

Tomelilla20180101
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Tydligrangordningavnivåernaidokumentinnebäräven
tydlighetförmottagarna.Därförärdetviktigtattdeolika
nivåernasärskiljersigfrånvarandra.Detskerexempelvis
genomvalavstorlek,typsnittetstjocklekellerfärg.

Seexemplethärintillhurduskapartydligakontrastermellan
deolikanivåernaitypograferingen.

Huvudrubrik
Underrubrik

Brödtextbrödtext

Huvudrubrik
Underrubrik

Brödtextbrödtext

Huvudrubrik
Underrubrik

Brödtextbrödtext

Huvudrubrik
Underrubrik
Brödtextbrödtext

Huvudrubrik
Underrubrik
Brödtextbrödtext

Huvudrubrik
Underrubrik

Brödtextbrödtext

Rätt användning Fel användning

Typografiska	tips	
och exempel
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Engrundlägganderegelärattalltidskrivaenkeltochkorrekt.
Kommunenstexterskavaraskrivnaiklarspråk,såförsökatt
varasåkonkretsommöjligtitexterna.

Namnetpåverksamheter,enheterochkontorbetraktasiregel
intesomegennamnutanskrivsalltidmedlitenbegynnelse-
bokstavilöpandetext.Desammagällerförtitlar,namnpå
nämndersamtkommunfullmäktigeochkommunstyrelsen.

Namnenpåallapolitiskapartierskrivsmedstorbegynnelse-
bokstav,dettagällerocksånärpartibeteckningenstårinom
parentesefterpersonnamn:SvenSvensson(S).

Språk 

Exempel på användning av stor och liten bokstav i löpande text

kommunledningskontoret,kultur-ochfritidsverksamheten,sam-
hällsbyggnadsverksamheten,vård-ochomsorgsverksamheten,
barn-ochutbildningsverksamheten,individ-ochfamiljeverk-
samheten.

vård-ochomsorgsnämnden,byggnadsnämnden,kultur-och
fritidsnämnden,familjenämnden,valnämnden.

biblioteket,Brösarpsbibliotek,simhallen,Österlenbadet.





BILDER
Den mänskliga hjärnan behandlar bilder 60 000 
gånger snabbare än text.   Det gör bilden till en effektiv 
 förmedlare av budskap och känslor.
Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska 
 profilen. En grafisk profil kan dock inte bestämma vad 
en bild ska  föreställa – det beror på ämnet, syftet och 
målgruppen. 

04
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Enbildfångarögatsnabbareäntext.Bilderförmedlaroch
förstärkerbudskapochkommunicerarvärderingaroch
känslor.

Enligtlagenomupphovsrättharenupphovsmanrättsligt
skyddtillsinbild,somtillexempelfotografierochillustra-
tioner.Mankandärförinteanvändabilderutantillståndfrån
fotografen.

Viktigt att tänka på:
Bildkvalitet: Ärbildentillräckligtbrarentteknisktföratt
användas-upplösning,skärpa,ljushet/mörkhetochsåvidare?

Rättigheter: Harjagrättigheterattanvändaochpublicera
bilden?

Samtycke: Ombildermedidentifierbarapersonerska
användaskrävssärskilttillståndenligtlag.Förfrågoromdetta
kontaktakommunikationsavdelningen.

Bildbank:Användhelstbilderfrånkommunensbildbank.
Dessabilderägerkommunenochdekandärföranvändasfritt
iverksamheterna.

Clipartbilderochbildersomladdatsnerfrånnätetskainte
användas.Bilderfrånexternabildbankerkanköpasin,men
kontaktakommunikationsavdelningenförhjälpmeddetta.

Vidbehovavillustrationerkontaktakommunikations-
avdelningen.

Bilder
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Diagram och 
 tabeller

Diagram 
Ettdiagramharsomuppgiftattförenklaochtydliggöra
statistikochsifferuppgifter.Därförärdetviktigtattgöra
diagrammenenklaochtydligautanskuggor,perspektivoch
murrigafärger.

Kombinationenavfärgerärviktig.Genomattanvändaen-
dasttvåfärgerellertoneravenfärgskapasettlugntintryck.
Användfärgernafrånkommunensfärgpalett(seavsnittet
färg)ochväljfärgersådetpassarrestenavdokumentet.

Tabeller 
Tabellerskaendastinnehållaenfärg,iolikanyanser.Exem-
pelvismörkblåihuvudet,mellanblåtillfältenförunderrubrik
ochtotalsumma,samtljusblåttochvitttilltabellfälten.

Fältenbörvaraminst3,5mmhöga.Ytterligarelinjereller
boxarrunttextochfältbörundvikas.Vidbehovavstörre
teckenstorlek ska höjden på fälten justeras så att det matchar 
teckenstorleken.

Verksamhetens	intäkter	
2017 2018

Periodisering	av	anläggningsutgifter 15,2 16,1

Övriga intäkter 2,5 2,6

Summa verksamhetetens intäkter 17,7 18,7





GRAFISKT	 
MATERIAL
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Tomelillakommunharettvisstsortimentavprofilprodukter
iolikaprisklasser.Detfinnsocksåettutbudavprofilkläder
somkananvändasnärmanrepresenterarkommuneniexterna
sammanhang.

Kontaktakommunikationsavdelningenom:

• Duvillfådelavbefintligaprofilprodukter 
 ellerprofilkläder

• Beställaegnaprofilprodukterellerprofilkläder 
 tilldinverksamhet

Profilmaterial
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Dokumentmallar 
Dokumentmallaranvändsidetdagligaarbetetochkantill
exempelvarabrev,protokollochtjänsteskrivelser.

Tomelillakommunsdokumentmallarharettfastställtutseende
medenenkel,officiellprägelförattfungeragentemotolika
mottagareiskildasammanhang.

Presentationer 
DetärviktigtattpresentationeriPowerpointellerandra
verktygärtydligaochförstärkerdetmanvillhasagt.Därför
skaettgemensamtgrafisktuttryckanvändsipresentationer
frånTomelillakommun.FlergemensammamallarförPower-
pointfinnsattanvända.

Hjälpmedmeravanceradepresentationerkanfåsvia
kommunikationsavdelningen.

Dokumentmallar
och	presentationer



VerksamheterinomTomelillakommunskahakommun-
logotypensomavsändareochanvändasigavdengrafiska
handbokenistörstamöjligautsträckning.Ivissasamman-
hangkandetdockvaraönskvärtellernödvändigtattfrångå
reglerna.Grundregelnärdockattdetskaskesårestriktivt
sommöjligt.

Omnågonverksamhetharbehovavattfrångådengrafiska
handbokenskakommunikationschefentillfrågas.

Frågor	gällande	den	grafiska	handboken?	 
Kontakta	kommunens	kommunikationsavdelning
info@tomelilla.se

Undantag från den 
grafiska	handboken



Kommunens undantag



Tomelilla
kommun

       

	 www.tomelilla.se


