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Inledning 
En grafisk profil ska klä in och omfamna kommunikationen på ett 
enhetligt och tydligt sätt och framställer informationen vi sänder ut 
som trovärdig och professionell. 

Denna grafiska manual innehåller en genomgång av hur vi ska 
kommunicera för att skapa en professionell identitet och ska ligga till 
grund för produktionen av vårt visuella material. Den berättar hur du 
lyckas med arbetet att kommunicera enhetligt och hjälper oss att bli 
effektiva i att stärka bilden av Höganäs kommun. 

Den grafiska profilen gäller alla kommunens verksamheter, undan taget 
kommunens bolag och Kullagymnasiet. Avsteg från den grafiska 
profilen får inte göras, kontakta kommunikationsavdelningen om 
frågor uppstår. 

Manualen kan användas som en handbok i enskilda frågor, men också 
som en introduktion för att få en uppfattning om Höganäs kommuns 
grafiska profil. Dokumentet är ett levande dokument som kan komma 
att förändras över tid.
 

Charlotte Vahtera
KOMMUNIKATIONSCHEF
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Varför gemensam grafisk profil? 
Som kommun kommunicerar vi på många olika sätt. En grafisk manual ska vara 
till hjälp. Manualen är inte heltäckande, men visar på de vanligaste förekommande 
fallen. Framförallt är tydlighet i användning av logotyp, typsnitt och återkommande 
grafiska element viktigt. Det finns bland annat tre skäl till varför det är klokt att 
klä vår kommunikation i en samlad grafisk profil:

Identifikation
För att alla ska uppfatta att det är Höganäs kommun som står bakom informationen 
måste vi synas på ett konsekvent sätt. Vårt stadsvapen blir en kvalitetsstämpel för 
vårt varumärke som skapar kännedom och identifikation hos mottagarna men 
framför allt, mottagaren minns att det är Höganäs kommun som är avsändare.

Trovärdighet och tillgänglighet
Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra 
budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar 
utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga. 
Genom en tillgänglighetsanpassad och inkluderande kommunikation säkerställs 
att alla människor har jämlika möjligheter att ta till sig informationen. 

Innehåll
Både ledare och medarbetare inom Höganäs kommun kommunicerar både 
externt och internt. Genom att använda sig av denna gemensamma grafiska profil 
behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera 
sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet 
samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det 
verkligen når fram. 

Användarnivåer
Det finns två användarnivåer i arbetet med att framställa kommunikations material 
enligt den grafiska profilen:

Avancerad produktion för de medarbetare som arbetar i layoutprogrammet 
Indesign med avancerade trycksaker med stor variations-möjlighet.

Enkel produktion för de medarbetare som arbetar med mer standardiserad 
produktion i färdiga mallar i officepaketet/Platina med begränsade möjligheter 
att variera sig samt beställningar av exempelvis visitkort och dörrskyltar via 
beställningsportalen på kommuens arbetsnät.
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FÄRGER

TYPSNITT

IKONTYPSNITTKOMPLETTERANDE WEBBFÄRGER 

LOGOTYP GRAFISKT ELEMENT

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
CENTURY GOTHIC - REGULAR, MEDIUM, BOLD

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
GARAMOND - REGULAR, ITALIC, BOLD ITALIC

COMMENT CLOUD CROW Desktop DICE-D10 DIPLOMA 
Faucet-Drip Grin-Tongue Hands-wash BUS BULLSEYE Running STAR 
THERMOMETER-FULL UTENSILS duck lock-alt ice-cream plane-departure share 
sun volume-up water-rise viruses rainbow raindrops 
HAND-PEACE Alarm-clock Bicycle Briefcase-medical Cloud-upload Coffee Anchor

 PANTONE C M Y K  R G B
 Cyan C 100 0 0 0  0 158 224
  

 PANTONE C M Y K  R G B 
 Svart 0 0 0 100  0 0 0 

 PANTONE C M Y K  R G B 
 186 CVC  0 100  100 0  226 0 26

 PANTONE C M Y K  R G B
 7536 CVC 35 35  45 0   181 164 140

Sammanfattning grafisk profil

RGB HEX
199 222 237 #C7DEED

RGB HEX
227 237 244 #E3EDF4

RGB HEX
224 242 238 #F4F2EE

RGB HEX
0 96 156 #00609C

FONT AWESOME PRO LIGHT
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Om vårt visuella varumärke
Höganäs kommuns logotyp och visuella indentitet används konsekvent 
i allt kommunikationsmaterial från organisa tionen Höganäs kommun. 
Det skapar en tydlig avsändare, stärker bilden av Höganäs kommun och 
förenklar / effektiviserar vårt arbete. 

Varumärkesbyggande är inte en engångsinsats, utan ett långsiktigt 
arbete där vi alla bidrar i våra möten med våra målgrupper och hur vi 
kommunicerar. Varje dag. Var stolt över vårt varumärke och hjälp till att 
stärka det. 

Vi vill att vårt varumärke lockar invånare, besökare och näringsliv till 
Höganäs kommun.
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Vision
Höganäs kommun har stora visioner för framtiden och arbetar aktivt för att vara 
en attraktiv boendekommun. Kommunens vision består av fem visions bygg stenar 
tillsammans med devisen ”Höganäs väl värt att investera i” och målet att vi ska 
vara 30 000 invånare år 2025.

Resan mot 2025 kallar vi ”Från kol till diamant”
• Fem visionsbyggstenar utgör grunden och berättar var vi vill att Höganäs 

ska vara 2025.  
 

• Devisen: Höganäs väl värt att investera i handlar bland annat om att  du 
kan investera ”ditt liv”, din bostad, ditt arbete, ditt företag här i Höganäs. 
Den har funnits med ett tag och ska även fortsättningsvis användas i 
marknadsförings syften. Devisen ska skapa känslan att det ”lönar sig” att 
satsa på Höganäs.  
 

• Resan mot visionen: Från kol till diamant. Vi fortsätter att slipa på vår 
diamant - vi är bra, men kan bli ännu bättre! 

FRÅN KOL TILL DIAMANT
Läs mer om visionen på www.hoganas.se/vision



DEVIS

          GRAFISK PROFIL - HÖGANÄS KOMMUN     |     9

Devisen 
Devisen är en konceptrubrik för Höganäs. Konceptrubriken ”Höganäs - väl  
värt att investera i”, har som avsikt att stärka Höganäs kommuns attraktivitet 
inom i första hand områdena inflyttning, skola, företag och handel samt besöks- 
och turistnäring. 

”Höganäs - väl värt att investera i” ska användas i sammanhang som är relaterade 
till marknadsföring av Höganäs och när en specifik målgrupp ska bearbetas för att 
ändra ett beteende eller en attityd kopplat till Höganäs.

 
Exempel användning  av Höganäs - väl värt att investera i

Använd vid:
• Annonsering för större arrangemang, till exempel en utställning.

• Marknadsföring av kommunen som plats, tilll exempel i en turistbroschyr.

Använd inte vid:
• Kontorstryck, visitkort, interna skrivelser och brev.

• Kungörelser.

• Interna dokument.

• Utskick med information om förändringar inom den kommunala verksamheten.

HÖGANÄS 
- VÄL VÄRT ATT 
INVESTERA I
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Logotypen består av stadsvapnet; en vit sköld med 
rött ankare och två facklor. Stadsvapnet kombineras 
med texten Höganäs kommun som är centrerad 
under stadsvapnet i typsnittet Frutiger, bold, versal på 
två rader. I sin grundform är logotypen komplett med 
symbol och text i en sammanhållen bild. Färgerna i 
logotypen får inte ändras och dess proportioner får 
inte tänjas eller förändras. Grundformen här till höger 
är den variant som ska användas i de allra flesta fall.

Historien bakom stadsvapnet 
Centralorten Höganäs blev stad 1936 och stadsvapnet 
fastställdes året efter. Det gick då helt i silver och rött 
och beskrevs som: ”I silver två stolpvis ställda svarta 
facklor med röd låga, överlagda med ett rött ankare.” 
Historiskt sett härstammar stadsvapnet från den tid 
då Höganäs fortfarande var ett fiskeläge vid Öre-
sund. Orten markerades med ett ankare på de gamla 
kartorna. År 1936 föreslog direktör P. E. Gummeson 
ett upprätt ankare över två korslagda facklor som 
stadsvapen för Höganäs. Facklorna skulle symbolisera 
gruvdriften på orten. 

För att knyta an till Höganäs historia vill vi bevara 
stadsvapnet i logotypen i största mån, även om vissa 
moderniserande förändringar gjorts sen 1936.

Logotypens färger
Höganäs kommuns logotyp består av två färger plus 
vitt. Det är viktigt att det är just de angivna färgerna 
som används. Att färgerna är korrekta är lika viktigt 
som att symbolen används på rätt sätt och att typsnittet 
alltid är detsamma.

Beroende på hur du ska använda logotypen definieras 
färgerna på olika sätt: 

•  Pantoneskalan ska du använda när det är viktigt 
med en exakt färgåtergivning, som till exempel 
tryck på profilprodukter.

•  CMYK (cyan, magenta, gult, svart) är det 
vanligaste sättet att definierar färger för 
trycksaksproduktioner.

•  RGB (rött, grönt, blått) är skalan som används 
vid webbaserade produktioner, som till exempel 
hemsida och sociala medier.

 PANTONE C M Y K  R G B 
 Svart 0 0 0 100  0  0 0 

 PANTONE C M Y K  R G B 
 186 C  0 100 100 0  226 0 26  

LOGOTYPEN
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Logotypens utföranden
I första hand ska logotypen i färg i dess grundform användas. Om logoypen 
placeras på en mörk bakgrund ska varianten med negativ text användas. 

Genomskinlig sköld kan användas om man vill att en färg eller bild ska synas 
igenom. Används enbart på lugna ytor, så att logotypen framställs tydligt.

Finns det ingen möjlighet att använda de färgade varianterna ska de enfärgade 
alternativen användas. Det finns en positivt (svart) och en negativ (vit), för tryck 
mot ljus respektive mörk bakgrund. 

Logotyp i grundformen med negativ text.Logotyp i grundformen med vit sköld och svart text.

Svart logotyp används vid enfärgstryck eller på ljusa 
bakgrunder / foton.

Negativ logotyp. Används på mörk bakrund / mörkt foto.

Vit logotyp används på mörk bakgrund  / mörkt foto. 

Logotyp i grundformen med genomskinlig sköld.  



LOGOTYPEN - Alternativa logotyper / Minsta tillåtna storlek   
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Logotypen i sin grundform

Symbol med text på en rad

Endast symbol

Minsta tillåtna storlek på logotyp
För att texten i logotypen ska vara läsbar, så finns det en minsa tillåtna storlek 
för logotypen. Gör du logotypen mindre än 8 mm på bredden, så ska du inte 
har någon text med.

Alternativa logotyper
Dessa varianter av logotypen ska enbart användas där utrymmet kräver det.  
Vi använder till exempel logotypen med text till höger på vår hemsida.

Symbol med text till höger  
i två rader
Till vissa liggande format som inte 
tillåter att grundformen används kan 
denna variant användas.

Endast symbol
Om enbart själva symbolen utan text 
ska användas ska det se ut så här. 
Exempel på användnings områden 
kan vara gravering på glas eller metall, 
brodyr eller som stämpel.

Symbol med text på en rad
En del långsmala format, som 
exempelvis skyltar, tillåter inte att 
grundformen används. Då kan 
denna variant användas.

Minsta tillåtna storlek i bredd

8 mm

5 mm

23 mm

Logotypen i olika filformat finns att ladda ner på: www.hoganas.mediaflowportal.com/pressbilder
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Frizon logotyp
Utrymmet runt logotypen kallas frizon. Det är viktigt att frizonen 
hålls fri från text eller annan grafik för att logotypen ska vara tydlig. 
Däremot kan du placera logotypen på en färgtonplatta eller på en bild 
om bakgrunden inte är allt för orolig så att den stör logotypen.

Frizonen sträcker sig lika långt från logotypens kant som från kanten 
till logotypens mitt.
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14     |     GRAFISK PROFIL - HÖGANÄS KOMMUN    

Placering och storlek logotyp
Höganäs kommuns logotyp ska i de allra flesta fall placeras nere i 
högra hörnet eller centreras i mitten av nedre delen av trycksaken. 
Undantag är webbaserade produktioner och kommunens interna 
textmallar där logotypen placeras uppe i vänstra hörnet.

Det finns ingen enkel regel för hur stor logotypen ska vara men det 
är viktigt att storleken blir proportionerlig för ett enhetligt intryck – 
men också för tydlighetens skull. 

 

A5
14 MM

A4
18 MM

Autogiro är en tjänst som Höganäs  
kommun erbjuder dig som vill betala 
dina fakturor på ett enkelt sätt.

Du får som vanligt din faktura 30 dagar 
före förfallodagen. Pengar ska finnas på ditt 
konto dagen före förfallodagen. Betalningen 
bekräftas i bankens vanliga kontoutdrag. 
Anmäl att du vill ha dina fakturor som  
autiogiro - snabbt och smidigt via vår  
hemsida, WWW.HOGANAS.SE/AUTOGIRO
Du kan även fylla i medföljande talong.
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ANMÄL VIA WWW.HOGANAS.SE/ AUTOGIRO

I N F O R M A T I O N  O C H  A N M Ä L A N  O M

AUTOGIRO

Exempel på logotypens placering på trycksak.   
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TYPOGRAFI 
I vår grafiska profil ingår fem viktiga delar; logotyp, färg, grafiska element, 
bilder och typografi. Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten 
så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Därför är det viktigt att använda 
typsnitten med omsorg, liksom dess storlekar och olika kombinationer.

Våra typsnitt
För att  alla ska ha möjlighet att använda sig av den grafiska profilen  
har vi valt standard typsnitt som finns i allas datorer. 

Dessa typsnitt används för att skapa ett enhetligt uttryck och en  
tydlig avsändare.

För trycksaker; brevmallar, skrivelser, protokoll och övrigt som ska tryckas 
eller skrivas ut på papper gäller typsnitten Century Gothic och Garamond. 

För digital produktion gäller typsnittet Open sans. Läs mer om den 
digitala profilen på sidan 54.

Ikontypsnittet Font Awesome används både på trycksaker och på webben.
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Century Gothic

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
CENTURY GOTHIC REGULAR 

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
CENTURY GOTHIC BOLD

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
CENTURY GOTHIC ITALIC

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
CENTURY GOTHIC ITALIC

För rubriker
Century Gothic Bold är det vi använder oftast för rubriker. Både 
versala och versalgemena rubriker används. Det går bra att använda 
övriga vikter av Century Gothic till rubriker också där det passar, 
men vi använder Bold i första hand. 

För faktarutor, siffror och korta löpande texter
Century Gothic Regular används främst för fakta rutor, tabeller och 
siffror. Aldrig mindre än sex punkter. Använd till korta löpande 
texter, vid långa texter blir det svårtläst.



 Våra typsnitt  - TYPOGRAFI  

          GRAFISK PROFIL - HÖGANÄS KOMMUN     |     17

Garamond

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
GARAMOND REGULAR

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
GARAMOND ITALIC

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?&@+/()
GARAMOND BOLD

För bildtexter och rubriker
Garamond Italic avänds främst för bildtexter, signaturer  
och bylines. Och till rubriker där det passar. 

Bildtexten ska vara två punkter mindre än övriga brödtexten. Aldrig i 
mindre grad än sex punkter. Om fotografens namn ska vara med ska det 
vara högerställt och i övrigt samma format som den övriga bildtexten.

För brödtext och rubriker
Garamond Regular används främst till brödtexter som till exempel i en 
rapport, årsredovisning eller annan form av längre dokumentation. 
Minsta tillåtna storlek för brödtext är 8 pt. 

För betoning av ord. 
Garamond Bold används i undantagsfall då vi behöver poängtera / 
"feta" ett ord. 



TYPOGRAFI - Användning av typsnitt 
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En riktigt bra 
huvudrubrik
Efter huvudrubriken passar en ingress bra. Texten är 
sätts i Garamond eller Century Gothic i något större 
storlek än brödtexten och i någon av våra färger. 
Ingressen ska kortfattat berättar vad efterföljande text 
handlar om och samtidigt locka till vidare läsning.

Underrubriker sätts i samma storlek som  
brödtexten men i Bold
Brödtexten, eller den löpande texten, kallas den del som 
innehåller den stora delen av textmassan. Det är viktigt att 
denna text är lätt och behaglig att läsa. Tänk på att radens längd 
för optimal läsvänlighet bör ligga mellan 50–60 tecken per rad. 
Brödtexter sätts i Garamond. Ska något utmärkas i texten kan 
man använda Garamond Italic. Den kursiva varianten ska också 
användas till bild texter. 

Om du vill markera inledningen av ett stycke, ska det göras i 
Century Gothic Bold. En punkt mindre än brödtexten. 

En mellanrubrik som inledning 
Börjar ett nytt avsnitt av texten kan det vara bra att använda 
en tydlig avdelare i form av en mellanrubrik. Sen kommer 
brödtexten. Här är mellanrubriken i Century Gothic 12 pt.

Rubrik
Huvudrubriken ska alltid vara störst och betonas mest. Håll den så kort som möjligt, 
heslt inte längre än fem ord. Rubriken är "indragaren". Se till att ha en stark och 
slagkraftig rubrik som lockar till läsning. Det är tillåtet med både Century Gothic 
och Garamond till rubriker. Dock är Century Gothic vårt främsta rubriktypsnitt. 
Garamond används i undantagsfall om man känner att man behöver variation.

Ingress
Storleken på ingressen kan anpassas till utrymmet där den används, den ska dock 
vara minst två punkter större än brödtexten. Texten ska vara vänsterställd och 
sättas i Garamond eller Century Gothic. Det går bra att använda andra färger till 
ingressen än svart, men tänk på att det ska vara tillgängligt och lättläst. 

Underrubrik
Som underrubrik används Century Gothic Bold i samma storlek som brödtexten.

Brödtext
För löpande text används Garamond Regular. Texten ska aldrig sättas i mindre 
grad än 8 punkter. Rekommenderad storlek på brödtext är 12 punkter. 

Inledning stycke
Ett inledande stycke kan markeras med Century Gothic Bold. Versal gement 
eller versalt. Dock aldrig direkt under en mellanrubrik eller underrubrik.

Mellanrubrik
Som mellanrubrik används Century Gothic Bold ett par punkter större än 
brödtexten.

Typografering
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Tydliga och 
lättlästa rubriker
Mycket av vårt grafiska uttryck bygger på att skapa 
uppmärksamhet och att sticka ut genom en stor och 
talande rubrik. Undvik långa rubriker med många 
eller långa ord, försök att hålla det till max fem ord, 
om det går.

När du har långa rubriker kan du välja ut och markera 
det eller de ord som beskriver innehållet mest och gör 
det större. Eftersom de orden du väljer att förstora 
kommer att läsas först är det viktigt att välja rätt ord, 
så att man förstår budskapet genom att enbart läsa de 
förstorade orden. 

Tänk tydlighet och läsbarhet. Ofta är det mer lättläst 
med gemener än med versaler i rubriker. 

I det här fallet är det tydligare att ha en versalgemen rubrik än en versal. 
Och det ger oss även möjlighet att ha en större bild när rubriken inte tar så stor plats.

När rubrikerna är långa, så kan du välja att förstora det eller de ord som sammanfattar innehållet, istället för 
att göra väldigt långa rubriker. Det blir svårläst. 

Ta en titt på planerna för 

DE NYA 
HÖGANÄS
KVARTEREN 
Kaktusen och Odéon

TA EN TITT PÅ 
PLANERNA FÖR DE 
NYA HÖGANÄS
KVARTEREN 
KAKTUSEN OCH 
ODÉON
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Font Awesome - ikontypsnitt

Font awesome finns i appkatalogen. Installera typsnittet 
och använd det sedan i Adobeprogrammen. Kontakta 
kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du vill ha hjälp 
med hur man får en översikt på de olika symbolerna i Indesign. 

Så använder vi ikonerna
Det finns flera stilar av Font Awesome. Den variant vi primärt 
använder heter "light". Det är dock tillåtet att använda sig av 
alla stilar. På webben används framförallt "solid".  

Font Awesome Brands
Det finns också ett separat typsnitt som heter Font Awesome 
Brands. Det innehåller enbart logotyper från olika varumärken. 
Detta används enbart för att på ett enkelt och korrekt sätt få 
tillgång till logotyper för sociala medier.

  

Light         Regular        Solid

FACEBOOK-SQUARE Linkedin-In INSTAGRAM YOUTUBE
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Font Awesome - exempel på användning

Font Awesome används för att få ett enhetligt utseende för våra ikoner. 
Här finns flera tusen ikoner. Använd för att stärka en rubrik eller ett budskap. 

Det är väldigt användbart när man gör skyltar till exempel.
Ikonerna går att ändra i den färg du vill ha.

I undantagsfall får andra ikoner användas om du inte kan hitta  ikonen i 
Font Awesome. Men de flesta ikoner går att hitta.

Sök efter ikonerna 
Hela ikonbiblioteket finns att titta på och söka i här:
https://fontawesome.com/v6/icons 
 

Hands-wash

UTENSILS 

GLÖM INTE ATT 
TVÄTTA HÄNDERNA

SKA DU HÄMTA 
LUNCH? Gå till  
dörren till vänster.

Detta smittar också!

grin-tears  Hands-heart  grin-hearts 
SKRATT      OMTANKE     KÄRLEK

Budskap som illustreras med Font Awesome. 

MESSAGESQUARE-ENVELOPE
CIRCLE-1CIRCLE-1Välj 

digitala 
fakturor 
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Bildtext
Bildtexten i trycksaker ska vara vänsterställd, sättas i Garamond Italic och vara två 
punkter mindre än övriga brödtexten. Aldrig i mindre grad än sex punkter. Om 
fotografens namn ska vara med ska det vara högerställt och i övrigt samma format 
som den övriga bildtexten.

 
 

Siffror och tabeller
Till text som ska skilja sig från övrig brödtext, som exempelvis siffror och tabeller 
ska Century Gothic användas. Aldrig mindre än 6 punkter.

 
 

Höganäs kommun ligger vackert och har utvecklats från gruvort till en blomstrande stad.

 PANTONE C M Y K  R G B HEXADECIMAL
 Svart 0 0 0 100  0  0 0 #000000

 PANTONE C M Y K  R G B HEXADECIMAL
 186 CVC  0 100  100 0  241 174 0  #C40005

Bildtexter och tabelltexter
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Avtalsprocess

Ett behov 
uppstår.

Finns avtal 
i avtals katalogen?

Beställ.
Genomför köpet

Använd det Vad kostar 
behovet?

Förstudie

Har förvaltningen avtal?  
Fråga inköps samordnare

Direktupp-
handling med 

dokumenations plikt

Mellan 100.000 
 och 700.000 kr

Upphandling

Över 700.000 kr

Diagram
Reglerna för typografi och färger när det gäller diagram följer den grafiska 
profilen. Toningar av våra färger är tillåtna. Typsnittet vi använder i diagram är 
Century Gothic.

Sträva alltid efter tydlighet i diagram. Det ska vara lätta att förstå. 

Vårt typsnitt Century Gothic till siffror och tabellfakta och våra färger från profilen används.
Om symboler används i ett diagram - använd Font Awesome.
Pil och tumme upp/ner i exemplet är ikoner från typsnittet Font Awesome.
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FÄRGER OCH GRAFISKT ELEMENT

 PANTONE C M Y K  R G B NCS
 Cyan C 100 0 0 0  0 158 224 1565B
  
 

 PANTONE C M Y K  R G B NCS
 Svart 0 0 0 100  0  0 0 S 9000-N

 PANTONE C M Y K  R G B NCS
 186 CVC  0 100 100 0  226 0 26  1080-Y90R

 PANTONE C M Y K  R G B 
 7536 CVC 35 35 45 0  181 164 140 

HIMMEL, HAV OCH NATUR

KOL OCH KONTRAST

VÄRME, GLÄDJE,  MÄNSKLIGHET OCH TRADITION 
(Samma röda färg som i ankaret från stadsvapnet)

LERAN, KERAMIKEN

Profilens färgkoder

Profilens färger kan tonas till önskad färgstyrka 
genom att minska procentsatsen i färgtonen.

100 %  10 %

Vår grafiska profil innehåller fyra färger (+ vitt) som ska illustrera Höganäs kommun; 
cyan (blå), svart, röd och beige. De fyra rena färgerna kan kompletteras med ljusare 
nyanser av ursprungsfärgern. 
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Exempel på toning

25 % 

50 % 

100 % 

Användning av färger 

Ljusare toning på stora ytor
På stora ytor kan man använda tonad färg för att det inte ska kännas 
för intensivt med färgerna. 100% röd kan till exempel upplevas som 
skarp en skarp bakgrund, men kan behövas ibland. Vi använder det 
till exempel vid krisinformation, då det blir ett starkt signalvärde. 

Inga andra varianter av färgerna tillåts
Använd enbart färgerna som anges på föregående sida. En annan blå 
tillåts alltså inte, förutom på webben, där det har tagits fram en egen 
blå färg som endast används på webben. Läs mer om profilen för 
webben på sidan 54. 

ÄR DU
UTAN DIN SMARTPHONE?

SMART
HUR 
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Diamanten - vårt grafiska element
Vårt grafiska element är en viktig ingrediens i den grafiska profilen. Den består av olikfärgade trianglar 
som används för att komplettera bilder, färger, logotyp och text och för att öka igenkänningseffekten 
för Höganäs grafiska uttryck. Den grafiska diamanten i profilen med sina fasetter är tänkta att illustrera 
kommunens olika delar och enheter. Den illustrerar vår visionresa som vi kallas "Från kol till diamant" 
och trianglarna i det grafiska elementet ska symbolisera fasetterna i en diamant. Men eftersom 
diamanten är abstrakt kan personer som inte känner till diamantvisionen göra egna tolkningar, som 
exempelvis segel, kakelplattor, flaggor med mera.

Dela upp
Fasetterna kan också delas upp, 
dupliceras vridas och spegelvändas 
och pusslas ihop så att de bildar ett 
abstrakt mönster som kan anpassas 
efter olika format som ger möjlighet 
till variation i det grafiska uttrycket.

Dämpad eller  
tonad färgton
En genomskinlig färgtonplatta i vitt 
kan också läggas över vissa delar av 
fasetterna för att dämpa färginten-
siteten för ett lugnare intryck. Du kan 
också lägga en övertoning på fasetterna 
för att dämpa färgintrycket. Det är 
inget tvång att använda de grafiska 
elementen men det kan vara ett bra 
sätt att lätta upp en trycksak om det 
inte finns någon passande bild eller 
som komplement till ett foto. 

En enda fasett
När vi vill vara mer sparsmakade kan 
en fasett i rött eller annan färg inom 
den grafiska profilens färgskala finnas 
med. Fasettens syfte är att fånga 
ögat och leda in läsaren i textmassan 
men är också en del av det grafiska 
element som skapar igenkännings-
effekten i kommunens budskap. 

REN CYAN 100%

TONAD CYAN 20%
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Exempel på applicering av de grafiska elementen

1 JANUARI - 30 JUNI
WWW.HOGANAS.SE/KALENDER

K U L T U R -  O C H  F R I T I D S F Ö R V A L T N I N G E N S

2022
EVENEMANGSKALENDER

fo
to

gr
af

: A
nn

a-
Le

na
 A

hl
str

öm

KO M M U N I K AT I O N  &  KO N C E R N TA N K E

Helen Håkansson 
T ILLDELAS  

STÖDPE DAGOG

ÅRETS
UPPVÄXLARE

2021
K ATEGORI 

GULD

H
Ö

G
A

N
Ä

S
 -

 V
Ä

L
 V

Ä
R

T
 A

T
T

 I
N

V
E

S
T

E
R

A
 I

www.hoganas.se

STRATEGI
PROGRAM

PLAN
POLICY

RIKTLINJER
REGLER

RUBRIK
RUBRIK
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VÅRA BILDER
Generella riktlinjer för bilder
Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska profilen. Att välja rätt 
bild kan stärka ditt budskap och vice versa. Våra bilder ska andas Höganäs 
Kulla bygden och ska tas på plats i kommunen. Vi vill att invånarna ska vara 
kommunens levande reklampelare och vi vill att de ska vara stolta över sin 
kommun. Vi använder oss av våra bilder för att uppmärksamma invånarna 
på kommunens omgivningar och dess fördelaktiga läge och för att skapa 
igenkänningseffekt och en känsla av stolthet över att vara höganäsare.

Använd gärna bilder på människor för att skapa kontakt med läsaren/betraktaren. 
Försök också att variera bilderna så att de visar på en bredd i ålder, etnicitet och 
kön, precis som samhället ser ut. Vi vill visa på att det finns en mänsklighet i 
vår kommun.
 
Använd gärna bilder på naturen och miljön i kommunen. Vi strävar efter att 
betraktaren ska kunna känna igen sig i bilderna och miljöerna. Naturen är en 
tidsmarkör men också en platsmarkör, som bidrar till att förstärka förankringen 
i bilden. Vi ser redan på ett omedvetet plan om en naturbild upplevs visa en 
välbekant natur eller en annorlunda plats, använd därför alltid bilder som är 
tagna i kommunen.

När du ska ladda upp en bild är det viktigt att bilden behåller sina dimensioner. 
Tänk på att du kanske måste beskära bilden. Var noga med att inte förvränga 
bildens proportioner.

Viktigt att tänka på
Använd inte bilder utan tillstånd. 

Samtycke: Om du använder dig av en bild du själv foto graferat ska eventuella 
personer på bilden ha lämnat ett samtycke. Samtycket lämnas via kommunens 
e-tjänst på: https://minasidor.hoganas.se

Är personen under 15 år ska båda vårdnadshavarna lämna samtycke. Är 
bilden inköpt av en fotograf ska fotografens namn finnas med i samband med 
publiceringen av bilden. 

Bildkvalitet: Är bilden tillräckligt bra rent tekniskt för att användas? 
Upplösning, skärpa, ljushet/mörkhet och så vidare.

Rättigheter: Har jag rätt att använda och publicera bilden? Vem har tagit bilden? 

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du har frågor 
om bildkvalitet, rättigheter, samtycke eller bildbanken.
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Var finns Höganäs kommuns bilder?
Bildbank: Höganäs kommun har en bildbank där kommunens anställda fritt 
kan använda bilder i sitt arbete. Bildbanken når du via:  
https://arbetsnat.hoganas.se/dokumentcenter/Sidor/Bilder

Pressbilder: Höganäs kommun har en pressbildbank där press och företag kan 
kan använda bilder i redaktionella sammanhang eller i marknadsföringssyfte av 
Höganäs kommun och kommunens verksamheter. Preesbilderna hittar du här: 
https://hoganas.mediaflowportal.com/pressbilder/

Historisk bildbank: Höganäs kommun har även en historisk bildbank. I bildar-
kivet har vi genom åren samlat gamla bilder från Höganäs och Kullabygden. De 
tidigaste bilderna är från sekelskiftet, 1900. Här kan du ladda ner äldre fotografier 
från Höganäs Kullabygden med omgivningar. 
Den historiska bildbanken hittar du här:
https://hoganas.mediaflowportal.com/historiska/

Bilder i olika kanaler
Bilder för tryck
Förutom de generella riktlinjerna på föregående sida för våra bilder bör bilder vid 
trycksaksproduktion ha minst 300 dpi i upplösning för ett bra tryckresultat. 

Bilder för skärmpublicering
Förutom de generalla riktlinjerna på föregående sida för våra bilder gäller 
vid användande av bilder för skärmar att de är anpassade i rätt mått och rätt 
upplösning (72 dpi) för skärmen för ett bra resultat. 

Bilder i sociala medier
För användning av bilder i sociala medier gäller samma riktlinjer som på 
föregående sida men det är också viktigt att tänka på att i olika kanaler 
fungerar olika typer av bilder på olika sätt. På exempelvis Facebook kan en 
bild på en person i fokus fungera bra medan samma bild inte alls fungerar på 
exempelvis Instagram. 

Våra inlägg i sociala medier lyfts generellt av en bild som samspelar med en 
genomtänkt bildtext/inläggstext. Både bild och text bör anpassas efter kanalens 
målgrupp och följare. Här gäller det att ha fingertoppskänsla både när det gäller 
bildval och textutformning för att tilltala målgrupp och följare.

Bildspråk och grafik i film
Bildspråket i våra filmer ska följa samma riktlinjer som övrigt bildmanér. För 
grafik i filmer används de typsnitt, färger och grafiska element som ingår i den 
grafiska profilen.
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Bildmanér

Kullaleden - unikt 

Unika restauranger
Visa våra unika miljöer / upplevelser 
som bara finns i Kullabygden. 

I våra bilder visar vi våra fantastiska omgivningar. Vi försöker 
att sticka ut och visa det som inte alla andra har.  

• Inspirerande och lustfyllda bilder

• Gärna människor tillsammans. Tänk på målgruppen 
(mycket barnfamiljer som flyttar hit). Människornas 
uttryck får gärna vara Stolthet, trygghet och tillhörighet. 

• Äkta. Spegla Höganäs på ett verkligt och rättvist sätt, så 
att det känns naturligt. Ej tillrättalagt eller klichéartat. 

• Enkla. Undvik röriga bilder. Sträva efter lugna 
bakgrunder och färger. 

• Manipulera inte bilderna med för hård retusch eller 
onaturliga filter.

• Bilderna ska givetvis vara tagna i kommunen. 

• De ska visa att Kullabygden är en året-runt-destination.
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Trygg småstad.

Gärna foton och personer 
som sticker ut. 

Att vi har mycket äppel-
odlingar kan man visa så här. 
Allt måste inte ”redovisas”. 

Det är viktigt att visa 
mångfald i våra bilder.

Det goda livet Vi pratar inte bara paradis. Vi 
pratar även om sopsortering och 
andra viktiga saker i våra bilder.

Bildmanér - VÅRA BILDER
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Illustrationer
Vi använder oss till största delen av fotografier men ibland kan en illustration 
krävas för att beskriva eller förtydliga innehållet i budskapet.

Det är viktigt att illustrationerna är tydliga och fyller sin informationsfunktion 
väl. Rådgör med kommunikationsavdelningen om du vill ta fram illustrationer 
som ska publiceras externt i tryck eller på webben.

Clipartbilder, gratisbilder nedladdade från nätet får inte användas.

 

Exempel på illustration till Kulturnatten. Exempel på illustration för nybyggnation. 

Exempel på illustration åt dagverksamheten. Här kan det vara svårt/känsligt att hitta modeller och vi valde 
därför en illustration. 

VÅRA BILDER - i l lustrationer
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Använd gärna våra trianglar 
till illustrationer
Lek gärna med triangeln/trianglarna från vår diamant när du gör 
illustrationer eller grafiska detaljer. 

 

GOD 
JUL 

Och stort tack för dina fina insatser för 
Höganäs kommun under detta speciella år. 

Nu ljusnar det och vi lämnar året med ett bagage av 
nya erfarenheter. Vi har alla lärt oss mycket och vi tror att 
det har gjort oss ännu starkare. Vi har hittat lösningar och 

varit flexibla. Tillsammans gör vi Höganäs lite bättre. Varje dag.

Peter Schölander 
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Herman Crespin
KOMMUNCHEF
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Här följer exempel på hur de mallar och hjälpmedel vi använder i det  
dagliga arbetet ser ut. Mallar för dessa produkter återfinns bland mallar i  
Officeprogrammen, Platina och i beställningsportalen på arbetsnätet. 

DOKUMENT OCH MALLAR

Digitala presentationer
För digitala presentationer gäller samma riktlinjer som för tryckta medier vad 
gäller färger, logotyp, bild, grafiska element och typsnitt. Kommunens mallar 
för Powerpoint finns förinstallerade i Officepaketet på kommunens datorer 
och finns med en liggande bård. PRESENTATION

nöjda invånare

H Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  I

Exempel Powerpointbakgrund med liggande bård.
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Mall i Word och Platina
Mallarna som finns installerade i officeprogrammen 
ska användas för skrivelser skickade från kommunen. 
Mallarna finns också tillgängliga för alla i ärende-
hanteringssytemet Platina. 

2011-09-13

Höganäs kommun 
263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.Hoganas.se

 

RuBRIk
Haruptatque od eos eicil ma venis mint.Ebit faceatemquam eatur, que 
dolume niaepelici officab iusant qui officia menist, aligent ibusam ad 
enienit emporep rehenti opta vero eum explibusam dis eribus, vit, cor 
sit escil ius es nonet as molupta tiasint laccat quistru ntenimu saperit 
alit que nitaquae vollabore verum fugiaspid ute ea quibus, sunt ernatur? 
Tem etur aut autem voluptassum, od ex et facerita volore conseque om-
nime et vent des si omnimus alicid molorro et laboribus dolupit arunte-
mos ut as et accabo. Mus dolorerent eum id quo officiis molorrum que 
pra vid et ape nessit, sim fuga. Officiendae. Nam et ditatatusam, autet 
voluptur sedit quam volorrum inctati apiendande alitaquis et aspient 
ibeatia eveles sit mil eariate iur molenda pariossequam endignimod ut 
mi, sinusapicia id quias estis eat odita doluptas eum delliae voluptat que 
volentibus, voluptam quatiam, te dunti aut fugia volorpo rrovidus mo-
loratibus inustis ea nosse non planti omnihilist ea sint aut ipsae pliqui 
sus, occae et omnis aut la velis untibus num, offictes simperi ostius, cus 
et ut magnia dempor molut quam eium solo vel in rese qui untur sequi 
comnien ihicide rferume nient, simusanda none nus.

Ducit, sequaspedis explabore ped mo cus, serspe quam et volorum 
quam quiatem fugia sum voluptati omniam est, acipisi ulliquam fac-
cuptae natur adis cum aut ut duciistiatet voloriamusa cori ne

Johannes Abrahamsson-Slättvik

 

namn,  c/o Coadress
adress
Postnummer, ort

JoHannes aBRaHamsson-slättvIk
tItel
enHet
DIRekt: 042-33 71 00
johannes.abrahamsson.slattvik@hoganas.se

 

föRvaltnInIng
NAMN OCH ADRESS 
TILL ADRESSATEN 
PLACERADE FÖR ATT 
PASSA I ETT FÖNSTER-
KUVERT

AVSÄNDARENS  
NAMN OCH UPPGIFTER

KOMMUNENS ALLMÄNGILTIGA
ADRESSUPPGIFTER

SIGNATUR GARAMOND ITALIC

DATUM

LOGOTYPEN I SVART ANPASSAD 
TILL SVART/VIT UTSKRIFT

PRISMOR I SVART/VITT ANPASSADE 
TILL SVART/VIT UTSKRIFTT

TEXT I GARAMOND REGULAR

I Platina finns mallar för framsidor till strategier,  
program, Planer, policys, riktlinjer och regler.

STRATEGI
PROGRAM

PLAN
POLICY

RIKTLINJER
REGLER

RUBRIK
RUBRIK
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Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelser skrivs i ärendehanteringssytemet 
Platina enligt mallen till höger.

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-09-13
KKA/2011/535 

HögaNÄS KommuN 
263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.Hoganas.se

 

RuBRIK
Sammanfattning av ärendet
Ansökan/Förfrågan har inkommit från XX den XX månad år ................................................................

Kommunstyrelsen beslutade den XX månad år, § XX, att uppdra åt avdelningen/titel att............................

Beslutsunderlag
Utredning den 24 september 2011

Ytterligare underlag i ärendet
xxxx

Förvaltningens namn/avdelningens namn förslag till beslut
Nämndens namn/utskottets namn beslutar/
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden besluta/
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämndens namn föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna...

att anta...

Chef Namn Efternamn
Titel

 
Runhagen Karin

Titel

 

NamNET på ÄRENdETS SLuTLIga INSTaNS

föRVaLTNININg

FÖRVALTNING

KOMMUNENS ALLMÄNGILTIGA
ADRESSUPPGIFTER

RUBRIK CENTURY GOTHIC

DATUM & 
DIARIENUMMER
CENTURY GOTHIC 
REGULAR

LOGOTYPEN I SVART ANPASSAD 
TILL SVART/VIT UTSKRIFT

PRISMOR I SVART/VITT ANPASSADE 
TILL SVART/VIT UTSKRIFTT

SIGNATURER I GARAMOND 
ITALIC

TEXT GARAMOND

2022-06-01
1123456

Klicka här för att skriva en ärenderubrik
Sammanfattning av ärendet

Klicka här för att skriva en sammanfattning

Beslutsunderlag

[Förvaltningen/Användaren], [utredning, yttrande, skrivelse, ansökan] den XX månad ut. 

Förslag till beslut

[Slutgiltig instans] föreslås besluta

att...

[KOMMUNLEDNINGSKONTORET]
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Höganäs kommun 
Stadshuset • 263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.HoganaS.Se

 

Höganäs kommun 
Stadshuset • 263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.HoganaS.Se

 

Kuvert
Kuvert finns i storlekarna C4 och C5 och är förtryckta på tryckeri. 
Vissa av kuverten finns också med fönster.
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Johan abrahamsson-slättvik
it-tekniker

Förvaltningsnamn
Stadshuset
Centralgatan 20 
263 82 Höganäs
tel: 042-33 71 00
johan.abrahamsson.slattvik@hoganas.se
www.hoganas.se

Visitkort
Visitkorten ska ha måtten 90 x 55 mm. Information om hur visit-
kort beställs finns på kommunens arbetsnät. Det finns möjlighet 
att välja mellan tre olika framsidor.

Beställning av visitkort
Visitkort beställer du via beställningsportalen på kommunens arbetsnät. 

9 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

7 P CENTURY GOTHIC REGULAR

7 P CENTURY GOTHIC BOLD VERSAL

5 mm

90 mm

55 mm

LOGOTYPENS BREDD  9 MM
TELEFON 042- 33 71 00
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Dörrskyltar 
Kommunens dörrskyltar ska följa den grafiska profilen med  
typsnitt, logotyp och grafiskt element. Skylten ska vara utformad som 
exemplet till vänster. Namn, titel och enhet skrivs in i  
skyltmallen och skrivs sedan ut och monteras mellan de två 
plexiglasskivorna skylten består av. Information om hur  
dörrskyltar beställs finns på vårt arbetsnät.

Beställning av dörrskyltar
Dörrskyltar beställer du via beställningsportalen på kommunens arbetsnät.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

DAVID HENNINGSON 
SAMORDNARE

ALEN MUSOVIC
SERVICETEKNIKER

Dörrskylt.

Johannes abrahamsson

IT-TeknIker
enheT

Johannes abrahamsson

IT-TeknIker

enheT

ELSA ELIASSON
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NAMN: CENTURY GOTHIC BOLD 
VERSAL 10 P

E-postsignatur
Kommunens anställda ska ha e-postsignaturer som ser likadana ut 
och innehåller samma typ av information. Signaturerna ska vara  
enhetliga för alla anställda inom kommunen.

Frågor
Kontakta IT-avdelningen om du har frågor om e-postsignaturer.

Meddelande: Verdana

Namn, titel, avdelning, telefonnummer, 
adress: Verdana

Hälsningsfras, Verdana bold

Länkar: Verdana bold

E-postkampanj
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För mer avancerad produktion av trycksaker där användaren arbetar i programmet 
Indesign kan du arbeta med att placera ut text, bild och grafik över ytan. Typ-
snitt, grafiska element och bilder kan kombineras på många olika sätt. Höganäs 
kommuns logotyp ska alltid (med vissa undantag som exempelvis webbaserade 
produktioner) finnas med. Antingen på framsidan eller baksidan.

HÖGANÄS 
KULLABYGDEN

InfoPoint

- Karta/Map 2022 -

10
 IN

FOPOINTS M
ED

TU
RIST INFOR M ATI

O
N

Kullaleden - Kullarulla - Kattegattleden - Cykelväg

www.visithoganas.se

Exempel på olika trycksaker

�
Vill du 
tjäna extra 
pengar i 
sommar?

Läs mer/ansök: www.hoganas.se/ledigajobb

��
Sök 
sommar
jobb!

Du som går ut 9:an, 1:an eller 2:an på gymnasiet 
och är folkbokförd i Höganäs kommun kan söka 
våra sommarjobb senast 31 mars 2022. 

TRYCKSAKER

Kontakta gärna kommunikationsavdelningen 
om du har frågor om grafisk produktion 
och gärna innan du skickar till tryck för att 
säkerställa att den grafiska profilen genomsyrar 
din produktion. Tänk igenom hur många 
exemplar som behövs samt hur stort omfång 
produkten ska ha. Tänk också efter vilket 
som är det bästa sättet att förmedla din 
information. Hur når du din målgrupp på 
bästa sätt, är det via en trycksak eller digitalt?
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Höganäs kommun 
263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.Hoganas.se

 

Avsändare på baksidan av en trycksak
Logotypen ska placeras längst ner till höger eller i mitten på baksidan av en tryck-
sak, exempelvis en broschyr. Beroende på mottagaren och utrymme ska avsända-
rens kontaktinformation tillsammnas med www-adress finnas med. Är det ont om 
plats kan det räcka med www-adressen.

Höganäs kommun
FöRVaLTnIngsnamn 
263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.Hoganas.se

ADRESSUPPGIFTER  MED FÖRVALTNINGSNAMN

ADRESSUPPGIFTER  

ANMÄLAN
Det behövs ingen särskild anmälan till något av mötena.
WWW.HOGANAS.SE

H Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  I

H Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  I

VÄLKOMMEN T ILL  DIALOG OM 

Storgatans 
framtida 

utformning
Storgatan i Höganäs ska byggas om och göras mer tillgänglig, 
tra� ksäker och bidra till en levande stadskärna. Detta är ett politiskt 
beslut. Arbetet med omdaningen startar i höst med en utredning som 
ska ge förslag på utformning, arbetsgång och tidsplanering.

Du som har verksamhet längs Storgatan, från Triangelplatsen ner till 
Kvickbadet, kommer att leva med Storgatan i dess nya skepnad. Vi vill 
bjuda in dig för att du ska kunna dela med dig av dina tankar och förslag 
om hur du vill att gatan kan förbättras. Du är därför välkomna till ett 
öppet möte.

TID: Onsdagen den 20 september klockan 08.30 - max 09.30

PLATS: Lokal Krusrummet i Höganäs Stadshus, ingång via receptionen på 
Centralgatan 20

INNEHÅLL: På detta första möte är fokus handel och övriga publika verksamhe-
ter. Den 3 oktober 08.30 kommer nästa möte till vilket fastighetsägarna särskilt 
bjuds in.

Välkommen, arbetsgruppen i Höganäs kommun för Storgatans förnyelse

E N  L E V A N D E  S T A D S K Ä R N A

H Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  IH Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  IH Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  I

Exempel på en trycksaks baksida när det förekommer fler avsänadre än Höganäs kommun.

Flera avsändare
Höganäs kommuns logotyp ska finnas med på både framsidan och  
baksidan av trycksaker, även då det finns flera avsändare. Se exempel 
för placering. Här måste hänsyn tas till övriga avsändares logotyper så 
att alla avsändare framträder så tydlig som möjligt. 

Baksida trycksak med flera avsändare
På baksidan av trycksaker ska avsändaren/avsändarna lätt kunna 
identifieras och vanligen söker man efter denna information längst 
ner på sidan.
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Exempel på informationsannonser i tidning.

FULLMÄKTIGE
KOMMUN-

Du är välkommen till

FULLSTÄNDIG DAGORDNING 
Fullständig dagordning fi nns i Stadshuset och på 
kommunens hemsida. Handlingarna kan hämtas 
i Stadshusets reception från fredag 08.00-17.00. 
Sammanträdet sänds på i närradio på frekvens 104,9 MHz
och på kommunens hemsida 
WWW.HOGANAS.SE

UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSOPROGRAMMET
Kommunstyrelsen har följt upp kommunens 
folkhälsoprogram. Syftet med folkhälsoprogrammet 
är bland annat att synliggöra och driva på 
kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

SVAR PÅ MOTION OM 
NÄRINGSLIVSAMBASSADÖRER

Gustaf  Wingårdh, kommunfullmäktiges ordförande

TORSDAG 20 APRIL 2017 KLOCKAN 18.30
SESSIONSSALEN I STADSHUSET, HÖGANÄS

Annonser
Vi delar upp våra annonser i tre olika kategorier: informationsannonser, 
platsannonser, och marknadsföringsannonser. Du kan annonsera med 
tryckta annonser i tidningar eller med digitala annonser i sociala medier 
och på nättidningar och webbplatser. Alla våra annonser ska följa vår 
grafiska profil. Om flera av kommunens tryckta annonser ska publiceras 
samtidigt i samma tidning samlar vi annonserna i en samannons för att 
visa på en gemensam avsändare och en samlad bild av våra budskap. 

Annonsernas syfte och utforming kan skilja sig åt när det gäller  
budskap, målgrupp och format. I annonser kan det ibland var ont om 
utrymme. Viktigast är att budskapet kommer fram och att logotypen 
är med. Bilder som speglar kommunen och dess invånare och/eller de 
grafiska elementen används i mån av utrymme. 

För alla typer av annonser är det viktigast att huvudbudskapet betonas 
och att logotypen är väl synlig och rätt placerad. Bilder och grafiska 
elementet används i mån av plats men bör finnas med för att öka igen-
känningseffekten och signalera  ”Höganäs kommun”. 

Det är tidningen som vi annonserar i som producerar annonsen. 

En ny detaljplan för Mölle hamn öppnar 
upp för investeringsmöjligheter och  
utveckling. Vi söker nu köpare som vill 
ge brandstationen en ny användning.
Skicka in din intresseanmälan senast 9 februari till  
naringsliv@hoganas.se

MER INFORMATION
Läs mer om brandstationen och om vad vi vill att din
intresseanmälan ska innehålla på  
WWW.HOGANAS.SE/BRANDSTATION

NY ATTRAKTION  
I MÖLLE HAMN

BRANDSTATIONEN I MÖLLE SKA SÄLJAS OCH BLI

Brown bag lunch

Barnteater - Vikenskolans bibliotek
PLANETEN 
LÖRDAG 5 MARS, 11.00
Två nyfikna rymdfigurer hamnar på planeten Jorden och  
upptäcker fantastiska platser och det otroliga ekosystemet  
där allt hänger ihop. För 3-8 år. Lilla Vilda teatern. 

40 kr, biljetter via www.nortic.se eller Höganäs Bibliotek •  
Vikenskolans Bibliotek • Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen 
HÖGANÄS KOMMUN 

Trädgårdsföredrag med Eva Robild
KONSTEN ATT BESKÄRA TRÄD OCH BUSKAR 
TORSDAG 10 MARS, 19.00 
Möt Eva Robild som är en av Sveriges mest efterfrågade och aktiva  
trädgårdsjournalister med ett tjugotal böcker och tidningsartiklar  
bakom sig. Eva är författaren bakom Årets trädgårdsbok 2021  
tillsammans med Georg Grundsten och fotograf Eva Lie.  
 
100 kr, under 25 år 50 kr • Biljetter via www.nortic.se eller  
på Höganäs Bibliotek • Caféförsäljning • 042 - 33 73 69 •  
Café Amanda, Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10

Författarafton
MALIN PERSSON GIOLITO 
TISDAG 8 MARS, 19.00
Möt författaren som hade en enorm succé med sin  
senaste bok Störst av allt och som i vår är aktuell med  
sin nya bok I dina händer.

100 kr, under 25 år 50 kr • Biljetter via www.nortic.se eller på  
Höganäs Bibliotek • 042 - 33 73 69 • Tivolihuset, Östra Parkgatan 2, Höganäs 

VAGNMAKARENS TID, BENGT NILSSON 
FREDAG 11 MARS, 12.00 
Funderingar om hur livet var på morfarsfars tid, ledde Bengt Nilsson  
till att skriva ner många  historier om Kullabygden. Lunchpåse med  
smörgås, dryck och kaffe ingår.

100 kr, förköp på Höganäs Bibliotek, 042-33 73 69 eller via www.nortic.se 
• Höganäs Bibliotek, Café Amanda, Köpmansgatan 10 WWW.HOGANAS.SE&

Ny attraktion 
i Mölle hamn
En ny detaljplan för Mölle hamn 
öppnar upp för investeringsmöjlig-
heter och utveckling. Vi söker nu 
köpare som vill ge brandstationen en 
ny användning.
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HÖGANÄS KOMMUN SÖKER

PLAN- OCH 
BYGGLOVSCHEF

HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Vi söker dig som är en inspirerande och lösningsorienterad 
ledare, med relevant utbildning och erfarenhet för att kunna 
vidareutveckla verksamheten genom både operativt och 
strategiskt arbete, och samtidigt skapa förutsättningar för att 
förverkliga vår vision av kommunens tillväxt och utveckling. 
Låter detta som du? Då ser vi fram emot att välkomna dig till 
oss på Höganäs kommun!

MER INFORMATON
Läs mer om tjänsten och ansök på
WWW.BADENOCHANDCLARK.SE
 

I denna rekrytering samarbetar 
vi med Badenoch & Clark. 

Platsannonser
Platsannonserna följer samma regler som annonser i övrigt med 
betoning på huvudbudskapet och avsändaren i form av logotypen. 
Bilder och grafiska element används i mån av plats och bör finnas 
med för att öka igenkänningseffekten och signalera ”Höganäs  
kommun”. Anpassa annonsens innehåll och utseende i största 
möjliga mån efter den profil som söks för att tilltala rätt målgrupp 
genom bildval och tilltal. Annonsen ska alltid vara tydlig, stilren, 
professionell och tilltalande, men ska också sticka ut ur mängden.  
Ett personligt tilltal är viktigt i annonserna.

Platsannonser ska hänvisa till www.hoganas.se/ledigajobb

Platsannons i tryckt tidning
HR-avdelningen ser till att textinnehållet är relevant och konsekvent och 
att annonsen sedan hamnar på  de rekryteringskanaler som kommunen  
använder sig av. Inom kommunen ska koncerntänkandet gälla och därför 
samannonseras lediga tjänster och övriga tidningasannonser. 
 
Detsamma gäller för:
- platsannons i nättidning
- platsannons/inlägg på Facebook
- platsannons/inlägg på LinkedIn.

Platsannons utan bild och grafiska element i tryckt tidning.

 

Platsannons/inlägg på LinkedIn. 

Vill du, precis som jag, arbeta som pedagog? 
I Höganäs kommun är vi drygt 2 400 
engagerade medarbetare som varje  
dag är med och bidrar till kommunens  
utveckling. Du som pluggar kan jobba  
hos oss som vikarie under din utbildning  
eller är varmt välkommen att söka en  
fast tjänst när du pluggat klart. Vi ses!

STOLT ÖVER MITT YRKESVAL
 

Höganäs satsar verkligen 
på mig som pedagog 
och vinsten i det  
är ömsesidig. 
KIM O´CONNERY GÖST 
PEDAGOG 
HÖGANÄS KOMMUN

»

Platsannons med bild och grafiska element i tryckt tidning.

 
VI SÖKER EN 

H R
-

K O N S U L T

Plan- och 
bygglovschef
Vi söker dig som är en inspirerande och lösningsorienterad 
ledare med relevant utbildning och erfarenhet för att kunna 
vidareutveckla verksamheten genom både operativt och 
strategiskt arbete och samtidigt skapa förutsättningar för att 
förverkliga vår vision av kommunens tillväxt och utveckling. 
Låter detta som du? Då ser vi fram emot att välkoma dig till 
oss på Höganäs kommun! 
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Marknadsföringsmaterial
Marknadsföringsannonserna följer samma regler som annonser i  
övrigt men i denna typ av annonser kan mer utrymme lämnas för 
kreativitet och användning av bilder och grafiska element. Här är det 
viktigt att välja bilder med stor omsorg. Annonsen ska sticka ut ur 
mängden och anpassas efter målgrupp och kanal. 

Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om du vill  
beställa en marknadsföringsannons.
 

Exempel på marknadsföringsannons för tryck.

 

Har du en sängplats över? 

Har dina  barn flyttat ut? Har du några rum lediga? Kanske har du en liten 

gäststuga på tomten som inte används mer än under någon vecka sommartid? Eller 

äger du en husbil som inte rullat många meter senaste åren? Då kan du göra vår 

besöks näring en stor tjänst samtidigt som du tjänar en slant, och vem vet: kanske 

får du en vän för livet på köpet? Anmäl ditt boende i e-tjänsten redan idag så 

matchar kommunens näringslivsavdelning ihop dig med besöksnäringsföretagen 

som behöver bostäder till sin personal.

Varför? Besöksnäringen skapar upplevelser, möten och minnen för livet både för oss 

Höganäsare och för våra besökare. Besöksnäringen växer och inför sommaren behöver de anställa 

säsongspersonal, konkurrensen är stor och då räcker det inte med att rekrytera inom kommunen. De 

behöver också locka erfaren säsongspersonal utifrån och då krävs det säsongsbostäder. Därför vänder vi 

oss nu till er. Låt oss gemensamt hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för våra företagare att visa 

upp vår fina plats! 
 

eller anmäl ditt boende här: www.hoganas.se/säsongsboende

MIRIAM BRYANT
SABINA DDUMBA

BO KASPERS ORKESTER
 KONFERENCIER NIC SCHRÖDER MED SIDEKICK   

DEBUTSINGELN "HÖGANÄS" 
LOKAL MAT & DRYCK MED MATMARKNAD 

HÖGANÄS HAMNOMRÅDE KLOCKAN 15.00–24.00

www.hoganas.se/matochsommarfesten2022
På området kan det förekomma fotografering och filmning utförd av personal på 
Höganäs kommun för publicering i Höganäs kommuns kommunikationskanaler.

Läs programmet här (eller scanna QR-koden):

Mat- och sommarfesten har även ett aktivitetsområde för alla, stora som små, äldre som yngre. 
Välkommen att njuta av sommarlivet i Kullabygden med oss!

PR
ES

SB
IL

D
ER

MÖT STJÄRN KOCKEN 
TAREQ TAYLOR

KONSERT MED MARIETTE BRYT TYSTNADEN MED 
BREAK THE SILENCE

GRATIS
INTRÄDE

HELA HÖGANÄS PÅ RIKTIGT

Mer om vad som händer på dagarna hittar du här: www.hoganas.se/helahoganaspariktigt

Tre mötes dagar där Höganäs lever upp på riktigt med allt vad Höganäs är, med alla och för alla. 
Dagarna kommer att ha dialog inriktningar så som fritid, besöksnäring, bo och leva samt barn och 
unga. Vi vill sätta igång tankar och föra samtal om hur vi vill att vårt Höganäs ska vara. Nu och framåt. 

31 mars – 2 april. Blå hallen. 12.00–20.00 alla tre dagarna.

På området kan det förekomma fotografering och filmning utförd av personal på Höganäs kommun för publicering i Höganäs kommuns kommunikationskanaler.
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HK-magasinet

D I N  T I D N I N G        O M  H Ö GA N Ä S  KO M M U N  &  K U L L A BYG D E N

#01  
2022

NYCKEL TILL FRITID

Projekt för nyanlända 
barn och ungdomar 

HÅLLBAR ODLING – MÖT LOTTEN OCH FILIP 

De odlar sitt trädgårdsintresse

ETT 
HÖGANÄS 
FÖR ALLA

ETT 
HÖGANÄS 
FÖR ALLA AKTUELLA BYGGNATIONER

Nya Höganäskvarter

Vårt eget magasin - HK-magasinet - som ges ut till samtliga invånare i 
Höganäs kommun. 

Vårt mål med magasinet är att det ska engagera, intressera och ge aha-
upplevelser till invånarna. Det är samhällsinformation och vi vill skriva 
om det som intressar många. Det ska vara publikt. Magasinet ska vara 
så snyggt och intressant att du gärna sparar det och går tillbaka och letar 
upp ett tips. 

Undantag
HK-magasinet ska ha en magasinkänsla och tillåter därför några 
undantag från den grafiska profilen. I HK-magasinet tillåts Script-
typsnittet Addictive. Här får vi även använda specialeffekter såsom lack, 
PMS-färger och präglingar. Även köpta bilder får användas. Dock inte  
miljöbilder. Det ska i så fall vara generella bilder där det inte kan avgöras 
vem eller var de kommer ifrån. 

Lekfullt och inspirerande
Magasinet ska vara lekfullt och inspirerande. Det är en trycksak som 
det ska läggas tid på och som ska se arbetad ut. Gör gärna intressanta 
typografiska lösningar. Det kan till exempel vara en skuggning, en 
skevning, en toning eller dylikt. 

 

HÖSTENS 
EVENEMANG

KULLABYGDEN ÅRET OM

Tid att njuta
LIVET UNDER PANDEMIN

Möt Marianne och Lena

TORNLYCKAN

Ny stadsdel i Höganäs
SPORTBANKEN 

Låna utrustning gratis

BADA 
DIG 
FRISK

D I N  T I D N I N G        O M  H Ö GA N Ä S  KO M M U N  &  K U L L A BYG D E N

#03  
2021
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Val av papper vid tryck

Det finns en del att tänka på innan du väljer papper till dina trycksaker.

Tänk på miljön
Höganäs kommun trycker alltid på miljövänligt papper med Svanenmärkning.

Kostnad
Vid stora upplagor kan papperskostnaden bli betydande. Tunnare papper är 
billigare än tjocka. Ska trycksaken skickas med post bör den inte överstiga en   
viss vikt. Kolla med utdelaren var gränsen går för din trycksak.

Tänk efter innan du skickar en trycksak till tryckeri. Hur ska den användas? 
Kan du skriva ut den själv på skrivaren? 

Val av papper
Bestruket eller obestruket papper, beror dels på vilken effekt du vill uppnå, 
dels vad du ska trycka. Text kommer fram bäst på ett mattbestruket eller 
obestruket papper. I våra broschyrer och större trycksaker brukar vi använda 
ett obestruket papper.

Papprets tjocklek ger helt olika intryck och känlsa av trycksaken. Ska du vika 
pappret bör det inte vara för tjockt. 

SV
AN

ENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0196
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SKYLTNING 
Byggnader med verksamhet finansierad av och ingående i Höganäs kommun 
ska ha Höganäs kommuns logotyp i direkt anslutning till eller direkt på 
fasader eller dörrar. Kommunens områdesskyltar och hänvisningsskyltar ska 
följa den grafiska profilen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsförvaltningen

WHEELCHAIR Handikappentré  ARROW-TURN-UP

Exempel fasadskylt.

Exempel bokstäver i century gothic direkt på fasaden. Exempel hänvisningsskylt för Höganäs kommun.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
BARN, UNGDOMS- & FAMILJEENHETEN 

 VIGSELRUM 
WWW.HOGANAS.SE • HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Exempel fasadskylt med fasetter.

Barn, ungdoms- och familjeenheten
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Digitala vägskyltar
Kommunens digitala vägskyltar består av två delar, en fast del som är överst och 
en digital bildskärm som visar textmeddelanden. 

Fast del
Skyltens fasta topp ska följa den grafiska profilen och ska marknads föra 
kommunen genom att vara välkomnade, attraktiv och skapa intresse. 

Digital del
Den undre digitala delen ska informera om aktuella och pågående evenemang 
i kommunen, men också belysa viktig och aktuell kommuninformation. 

Textmeddelande i Verdana på den digitala delen av vägskylten eller ett meddelande i bildformat anpassat efter 
den grafiska profilen.

Flaggor 
Kommunens flaggor ska följa den grafiska profilen med typsnitt, logotyp och 
grafiska element. Flaggornas motiv, budskap och utförande kan varieras.   

Exempel på flaggor

Vägskyltar
Kommunens vägskyltar finns i olika varianter och storlekar längs kommunens 
vägar. De ska anpassas i möjligaste mån efter den grafiska profilens fem 
delar, typsnitt, bilder, färger, grafiska element och logotypen. De ska vara 
välkomnande och skapa ett intresse för att besöka kommunen.



SKYLTNING / UTSTÄLLNING - Kriskommunikation
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Kriskommunikation
När vi kommunicerar i ett krisläge är det extra viktigt att 
informationen är enkel och lätt att ta till sig med en tydlig 
avsändare. Budskapet ska synas och uppfattas snabbt.

Jobba med stark signalfärg och tydligt budskap. Exempel på ett enkelt och tydligt grafiskt utseende vid infromation om corona.    

VISA OMTANKE
HÅLL AVSTÅND

2 meter

people-arrows

Keeping distance is being thoughtful
At holde afstand er at vise hensyn

Anstand halten heißt rücksicht nehmen

⚠
Viktigt meddelande 

till allmänheten

www.hoganas.se

Svara på frågorna när, var 
hur, vem och varför. Tydlig 
och informativ text på lätt 

svenska. Alla ska kunna förstå 
och ta till sig budskapet.

Gärna illustration som 
förtydligar budskapet.

HUVUDRUBRIK
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Mässmaterial
Mängden och typen av information och hur den ska presenteras kan 
variera från fall till fall när det gäller utställningar. Ofta är ytorna på 
en utställning väldigt stora. Den grafiska profilens fem grund stenar 
(logotyp, färger, grafiska element, bilder och typografi) används även 
här för att skapa igenkänningseffekt.

Det finns utrymme för stora variationer. Tänk på att vi vill synas och 
sticka ut. Utan att förlora tydligheten. 

Tips för rollups
Ha huvudbudskapet högst upp och undvik att ha viktig information 
längst ner på rollups. Ytorna längst ner är ofta svårlästa.

Ha inte för mycket text eller för liten storlek på texten på rollups. 

 

HÖGANÄS
VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

-  H Ö G A N Ä S  K O M M U N  - 

WWW.HOGANAS.SE/FORETAGARE
naringsliv@hoganas.se

Exempel på olika utformning av rollups som används i utställningssammanhang.

 

HÖGANÄS
VÄL VÄRT AT T INVESTERA I

WWW.HOGANAS.SE/FORETAGARE
nar ingsl iv@hoganas.se

-  H Ö G A N Ä S  K O M M U N  - 
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Profilprodukter
Höganäs kommuns profilprodukter ska följa den grafiska profilen. Material, ytor 
och utformande kan variera mycket och trycket på produkten bör anpassas på 
ett sätt så att produkten blir så tilltalande som möjligt. Välj produkter i de färger 
som ingår i den grafiska profilen. Ju fler färger trycket innehåller desto dyrare blir 
det. Ett enfärgstryck fungerar ofta bra och håller kostnaderna nere.

Befintliga profilprodukter beställer du via kommunens arbestnät. presentreklam.nu

ca 10:- per flaska inkl .tryck 
950:- i startkostnad

Tillkommer 1:- i pant

Att: Caj Ehrling

2000 ex

Fredrik, vill du ha 
transparent eller
svart etikett?

Etikett - 100%

Om vi har en transparent etikett kan det blir 
bladdrigt med ”Svenska mästare” på baksidan.
Då är det kanske bättre att köra på svart?
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19.600 kr

Choklad - giveaway
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Fordon
Höganäs kommuns fordon ska markera sin tillhörighet i kommunen genom att 
Höganäs kommuns logotyp alltid finns väl synlig på fordonet och kompletteras 
med fasetterna. Det är bra om fordonet är vitt eller så ljust som möjligt till färgen. 
Möjlig het till friare utformning finns, men även här ska den grafiska profilen följas.  

HÖGANÄS 
KOMMUN

Standardutförande av märkning av kommunbil. 

Kläder
Höganäs kommuns kläder ska signalera att personen som bär dem arbetar 
inom kommunen. Höganäs kommuns logotyp ska alltid finnas väl synlig 
på plaggets framsida. Kompletterande utforming ska följa den grafiska 
profilen när det gäller färger, typsnitt och grafiska element.

JAG ÄR 

TESTPILOT 
FÖR HÖGANÄS RESA MOT

M365

HERR 6 stycken
2 Large
3 Medium
1 small

Collegejacka DENVER Herr

JAG ÄR

TESTPILOT
FÖR HÖGANÄS RESA MOT

M365

JAG ÄR

TESTPILOT
FÖR HÖGANÄS RESA MOT

M365

H 50 mm

B 180 mm

Exempel på profilkläder.
Här finns mått angivet på trycken. Det är lagom storlek för både dam- och herrplagg. 
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WEBBASERAD FORM
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Mycket av kommunens informations- och marknadsföringsmaterial publiceras för webbaserade 
kanaler. Här skiljer sig reglerna för formgivningen till viss del från tryckta produktioner. 

Sedan 2018 måste alla webbsajter inom offentlig sektor vara tillgänglighetsanpassade, enligt 
webbdirektivet. Hemsidan måste vara tydlig och anpassad för alla, inklusive personer med 
funktionsnedsättning, att kunna ta del av informationen på hemsidan. 

Vår webbaserade kanaler har därför anpassats bland annat när det gäller färger och typsnitt för 
att bli så tillgängligt och tydligt som möjligt.  



Sammanfattning - WEBBASERAD FORM
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FÄRGER KOMPLETTERANDE WEBBFÄRGER 

TYPSNITT TILLGÄNGLIGHET

IKONTYPSNITT

LIGGANDE LOGOTYP PÅ WEBBEN

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
OPEN SANS - REGULAR, BOLD

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
VERDANA - REGULAR, BOLD

Verdana används enbart i undantagsfall på användnings områden 
som är webbaserade men som inte kan använda Open Sans. 

COMMENT CLOUD CROW Desktop DICE-D10 DIPLOMA 
Faucet-Drip Grin-Tongue Hands-wash BUS BULLSEYE Running STAR 
THERMOMETER-FULL UTENSILS duck lock-alt ice-cream plane-departure share 
sun volume-up water-rise viruses rainbow raindrops 
HAND PEACE Alarm-clock Bicycle Briefcase-medical Cloud-upload Coffee Anchor

Sammanfattning webbaserad profil 

RGB HEX
199 222 237 #C7DEED

RGB HEX
227 237 244 #E3EDF4

RGB HEX
224 242 238 #F4F2EE

RGB HEX
0 96 156 #00609C

RGB HEX
0 158 224 #009ee0

RGB HEX
0 0 0 #000000

RGB HEX
226 0 26 #e2001a

RGB HEX
181 164 140 #b5a48c

FONT AWESOME PRO

För att leva upp till lagkraven ska Höganäs kommuns 
webbplatser, intranät och mobila appar motsvara 
riktlinjerna i den europeiska standarden WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines). Medarbetare 
som jobbar med dessa kanaler ansvarar för att vara 
insatta i vad WCAG-riktlinjerna innebär för innehåll 
som publiceras på sidorna. WCAG-riktlinjerna för-
medlas genom Myndigheten för digital förvaltning 
och finns på https://webbriktlinjer.se.
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Exempel på www.hoganas.se.

Formgivning för webbaserade medier 
Generellt för logotypens placering på webben gäller att logotypen ska placeras 
uppe i vänstra hörnet för att betraktaren direkt ska se vem som är ägare av sidan. 

Logotypen kompletteras med profilens färger, och passande bilder. Det generella 
typsnittet för brödtext på webben är Open sans och ska användas om det går att 

styra över typsnitten på sidan. Stödjer inte sidan Open Sans ska webbtypsnittet 
Verdana användas. 
 
Här ser du exempel på användningen och placeringen av våra grafiska element.

WEBBASERAD FORM - Formgivning
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Höganäs kommuns webbplatser och mobila appar ska vara tillgängliga. Det är ett 
lagkrav som funnits i Sverige sedan 2019 då Lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service började gälla. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras 
från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Lagen gäller 
för offentliga aktörer inom hela EU.

Riktlinjer för tillgänglighet
För att leva upp till lagkraven ska Höganäs kommuns webbplatser, intranät och 
mobila appar följa riktlinjerna i den internationella standarden WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines). Kommunens externa webbplats hoganas.se 
genomgick en omfattande uppdatering under 2021. Nuvarande webbplats 
är konstruerad i mallar som uppfyller tillgänglighetskriterierna i standarden 
WCAG på nivå AA. Det motsvarar också i standarden EN301549, som är den 
nivå lagkravet hänvisar till. I praktiken betyder det att den tekniska ramen för 
webbplatsen motsvarar de krav lagen ställer. 

Viktigt om innehållsarbete på hoganas.se
Men det är inte bara webbmallar som ska uppfylla lagkraven. Allt innehåll som 
publiceras på webbplatsen måste också vara tillgänglighetsanpassat. Det betyder att 
all text, alla bilder, dokument och illustrationer också omfattas av samma lagkrav. 

Exempel på lagkrav gällande grafik och bilder (WCAG-riktlinjer, i urval):
- Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik     
- Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
- Använd text, inte bilder, för att visa text
Alla medarbetare som jobbar med innehåll på webbplatsen hoganas.se behöver 
vara insatta i vad WCAG-riktlinjerna ställer för krav på material som publiceras 
på sidorna. 

Fullständiga riktlinjer finns på: webbriktlinjer.se
WCAG-riktlinjerna förmedlas genom Myndigheten för digital förvaltning: digg.se

Lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service

Ljus variant av den blåa

Lite mer ljus variant av den blåa

Ljus variant av ”leran, keramiken

Kontrastgodkänd, mörk variant av den blåa

Vi kompletterar profilens färger med kontrastgodkända färger för 
ökad tillgänglighet på webben.

Kompletterande färger för webb

Detta är kompletterande färger för webben. 
Vi använder även våra grundfärger på webben.

Läs mer om profilens färger på sidorna 24-25.

RGB HEX
199 222 237 #C7DEED

RGB HEX
227 237 244 #E3EDF4

RGB HEX
224 242 238 #F4F2EE

RGB HEX
0 96 156 #00609C
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Open Sans är vårt digitala typsnitt.

Det är ett typsnitt som är neutralt, lätt att läsa och passar 
bra till både brödtext och rubriker.

Använd i vikterna regular och bold. Vi undviker kursiv 
text på webben enligt webbdirektivets rekommendationer.

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?&@+/()
OPEN SANS REGULAR

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?&@+/()
OPEN SANS BOLD

ABCDEFGIHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!?&@+/()
VERDANA REGULAR

  

Open Sans

Verdana - i undantagsfall

På användningsområden som är webbaserade men som 
inte kan använda Open Sans, används typsnittet Verdana. 
Exempelvis på bloggar, vissa typer av appar, digitala 
vägskyltar och i våra mejl.

WEBBASERAD FORM - Typsnitt
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Font Awesome är vårt digitala typsnitt.

Våra webb-ikoner hämtas från ett  ikonverktyg som heter
Font Awesome, vilket egentligen är ett typsnitt.

Font awesome finns i tre vikter: Light, Regular och Solid. Vi använder 
främst Solid på webben.

Läs mer om Font Awesome på sidorna xx–xx.

Font Awesome

e-tjänsternaHome-heart HEART LIGHTBULB-ON headset virus HAND-HOLDING-HEART info-square wifi 

heartbeat BULLSEYE-POINTER Hands-wash UTENSILS lock phone-square comment-alt-smile biking User-alt 

User-Circle THUMBS-UP COMMENT-ALT Chevron-Double-Right house-user Hand-Point-Right Map-marker-alt QUESTION STAR-SHOOTING 
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Formgivning för sociala medier
På sociala medier för Höganäs kommun ska vi vara tydliga och enhetliga. 

Vi placerar stadsvapnet i centrum. Det placeras alltid på samma ställe och i 
samma storlek. Bakgrunden består antingen av en färgplatta eller ett foto. 

Profilbilden görs i 320x320 px.

Exempel på profilbilder för sociala medier.

Höganäs officiella 
Likadan som för 
Facebook.

Exempel profilbilder instagram

Teknik- och 
fastighets-
förvaltningen

Observera att det måste stå Höganäs 
kommun först och sen namn på 
förvaltning som  rubrik till den 
beskrivande texten.

Dett gäller samtliga konton för 
Höganäs kommun.

Exempel: Höganäs kommun - 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 



E-postkampanjer - WEBBASERAD FORM 
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Exempel på näringslivsavdelningens digitala nyhetsbrev.

Formgivning av digitala nyhetsbrev
Kommunens digitala nyhetsbrev skapas i ett anpassat program. Där finns redan 
de grafiska element och specifika textformat som ska användas förinställda.

Här placeras logotypen längst ner till höger, på samma sätt som i våra  
trycksaksproduktioner.

Formgivning av e-post kampanjer
Längst ner i våra mejl kan en e-postkampanj läggas in. 
Här kombineras budskapet med komponenterna i den grafiska profilen.

Storlek på mailbanner: 800x280 px

Exempel på en e-postkampanj.

Exempel på en e-postkampanj.



WEBBASERAD FORM - Film
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Film

Filmer som Höganäs kommun skapar ska ha ett bildspråk som följer samma 
riktlinjer som våra bilder. Grafiken i filmerna ska använda de typsnitt, färger och 
grafiska element som ingår i den grafiska profilen.

I slutet av varje film ska vår logotyp visas, eventuellt med en webbadress nederst 
som har med filminnehållet att göra. Slutbilden kan varieras i utseende så att 
den passar filmen i övrigt, men den grafiska profilen ska följas. Om filmen är ett 
samarbete mellan flera aktörer ska detta framgå i slutet.

Alla filmer lagras på YouTube. Andra plattformar kan förekomma, som Facebook 
och Instagram, men då endast i publiceringssyfte. De filmer som ska bäddas in 
på kommunens hemsida ska av GDPR-skäl lagras på Mediaflow.

De filmer på YouTube som ska vara nåbara externt ska ha synlighetsstatus 
”publik”, medan de som enbart ska vara nåbara internt – exempelvis via 
inbäddning på intranätet –  ska ha synlighetsstatus ”olistad”.

Filmer ska i första hand bäddas in på en webbsida, i andra hand länkas till
https://www.youtube.com/user/hoganaskommun

Exempel på slutbild av film



VÅRA VARUMÄRKEN
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VÅRA VARUMÄRKEN
Det finns en rad verksamheter som ägs och drivs i kommunens regi, men som är helt eller delvis särprofilerade.  
Ett gemensamt formspråk är viktigt för att tydliggöra att det är en verksamhet som ägs och drivs i kommunal regi. 

Organisationsvarumärke
Höganäs kommuns logotyp och 
visuella indentitet används konsekvent 
i allt kommunikationsmaterial från 
organisa tionen Höganäs kommun. 
Det skapar en tydlig avsändare, stärker 
bilden av Höganäs kommun och 
förenklar / effektiviserar vårt arbete. 

Bolagsvarumärken
Inom Höganäs kommun finns ett antal 
kommunala bolag som ägs helt eller 
delvis kommunalt. De agerar ofta på 
en konkurrensutsatt marknad och har 
behov som motiverar att de arbetar 
med fritstående varumärken och 
därmed har egna grafiska profiler. 

Särprofilerade 
verksamheter
Dessa ägs och drivs i kommunens regi, 
men är helt eller delvis särprofilerade. 

Den grafiska profilen genomsyrar 
skolor och kultur- och fritidsförvalt-
ningens verksamheter med viss för-
stärkning.

Kullagymnasiet har dock sin egen 
grafiska profil. 

Destinationslogotyp
Destinationslogotypen Visit Höganäs 
används för att marknadsföra platsen 
Höganäs gentemot besökare och turister. 

AB
HÖGANÄS
omsorg

PÅLS
TORPS
S KO L AN



DESTINATIONSLOGOTYP - Visit Höganäs
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Destinationslogotyp
Höganäs destinationslogotyp - Visit Höganäs - marknadsför platsen Höganäs. 
Det har tagits fram för att skapa en enhetlig bild i marknadsföringen av 
Höganäs kommun. Det får användas för att marknadsföra staden mot 
besökare, näringsliv och andra målgrupper. Destinationslogotypen används 
inte för att kommunicera den kommunala verksamheten.

HÖGANÄS 
KULLABYGDEN

InfoPoint

- Karta/Map 2022 -

10
 IN

FOPOINTS M
ED

TU
RIST INFOR M ATI

O
N

Kullaleden - Kullarulla - Kattegattleden - Cykelväg

www.visithoganas.se

Logotypen används i första hand i svart version. 
Men finns även som negativ för mörka bakgrunder. 

Profilbild för Instagram
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För kultur- och fritidsförvaltningens och utbildningsförvaltningens verksam-
heter har en anpassning och förstärkning gjorts av kommunens grafiska profil. 

Vissa av av verksamheterna har en kvadrat med verksamhetens namn. 
Kvadraten används när vi vill förtydliga vilken del av förvaltningarna det 
är som är avsändaren. Kommunens logotyp ska alltid finnas med även om 
kvadraten används precis som övriga delar i profilen ska följas med färger, 
typsnitt och grafiska element. 

Höganäs Sportcenter
Formgivningen för Höganäs Sportcenter 
följer vår grafiska profil. Höganäs 
Sport center använder kvadraten som ett 
fötydligande för verksam hetens namn 

Jobba med tydlighet och enkelhet när 
det gäller budskap som ska nå många. 

MER INFORMATION
RECEPTION 042-33 73 64 
BESÖKSADRESS Friluftsvägen 2, Lerberget
WWW.HOGANAS.SE/SPORTCENTER

 

Om oss...
...Höganäs Sportcenter är en mötesplats för alla som vill ta 
hand om sig själv och sin hälsa. Det är naturligt att rörelse 
står i centrum i vår moderna anläggning. Därför satsar vi 
på ett brett utbud av aktiviteter och generösa öppettider så 
att du kan träna när du har tid och lust. 
Välkommen!

HÖGANÄS

HÄLSA & 
MOTION 

FÖR ALLA

på ett brett utbud av aktiviteter och generösa öppettider så 

FRÅGA 
OSS GÄRNA - VI HJÄLPER 

DIG!

SPORTCENTER
ÖPPETTIDER & PRISER 2017
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SOMMARTIDER
19JUNI -13 AUGUSTI

Exempel på folder för Höganäs Sportcenter. 

 
Exempel på rollup för Höganäs Sportcenter. 

 

Särprofilerade verksamheter

Höganäs sportcenter
WWW.HOGANAS.SE

Du
sc

ha före bad

Läs mer om kontantfri betalning och vad som händer på 
WWW.HOGANAS.SE/SPORTCENTER

H Ö G A N Ä S  -  V Ä L  V Ä R T  A T T  I N V E S T E R A  I

HÄR ÄR VI 
KONTANTFRIA

Höganäs Sportcenter - SÄRPROFILERADE VERKSAMHETER
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SÄRPROFILERADE VERKSAMHETER - Kultur- och fritidsförvaltningens bibliotek 

Brown bag lunch

Barnteater - Vikenskolans bibliotek
PLANETEN 
LÖRDAG 5 MARS, 11.00
Två nyfikna rymdfigurer hamnar på planeten Jorden och  
upptäcker fantastiska platser och det otroliga ekosystemet  
där allt hänger ihop. För 3-8 år. Lilla Vilda teatern. 

40 kr, biljetter via www.nortic.se eller Höganäs Bibliotek •  
Vikenskolans Bibliotek • Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen 
HÖGANÄS KOMMUN 

Trädgårdsföredrag med Eva Robild
KONSTEN ATT BESKÄRA TRÄD OCH BUSKAR 
TORSDAG 10 MARS, 19.00 
Möt Eva Robild som är en av Sveriges mest efterfrågade och aktiva  
trädgårdsjournalister med ett tjugotal böcker och tidningsartiklar  
bakom sig. Eva är författaren bakom Årets trädgårdsbok 2021  
tillsammans med Georg Grundsten och fotograf Eva Lie.  
 
100 kr, under 25 år 50 kr • Biljetter via www.nortic.se eller  
på Höganäs Bibliotek • Caféförsäljning • 042 - 33 73 69 •  
Café Amanda, Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10

Författarafton
MALIN PERSSON GIOLITO 
TISDAG 8 MARS, 19.00
Möt författaren som hade en enorm succé med sin  
senaste bok Störst av allt och som i vår är aktuell med  
sin nya bok I dina händer.

100 kr, under 25 år 50 kr • Biljetter via www.nortic.se eller på  
Höganäs Bibliotek • 042 - 33 73 69 • Tivolihuset, Östra Parkgatan 2, Höganäs 

VAGNMAKARENS TID, BENGT NILSSON 
FREDAG 11 MARS, 12.00 
Funderingar om hur livet var på morfarsfars tid, ledde Bengt Nilsson  
till att skriva ner många  historier om Kullabygden. Lunchpåse med  
smörgås, dryck och kaffe ingår.

100 kr, förköp på Höganäs Bibliotek, 042-33 73 69 eller via www.nortic.se 
• Höganäs Bibliotek, Café Amanda, Köpmansgatan 10 WWW.HOGANAS.SE&

Exempel på kulturkalender och annonser för kultur- och fritidsförvaltningens bibliotek.

 

1 JANUARI - 30 JUNI
WWW.HOGANAS.SE/KALENDER

K U L T U R -  O C H  F R I T I D S F Ö R V A L T N I N G E N S

2022
EVENEMANGSKALENDER
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TISDAG 18 JANUARI, 19.00 
Möt serieskaparen vars senaste bok När vi var samer berättar  
hans egen samiska historia. Boken var den första serieboken  
någonsin att bli augustnominerad.   
 

Tivolihuset • 100 kronor, under 25 år, 50 kronor • Förköp på www.nortic.se • WWW.HOGANAS.SE

H Ö G A N Ä S  B I B L I O T E K  B J U D E R  I N  T I L L

Mats Jonsson
FÖRFATTARAFTON
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Höganäs bibliotek är en del av Familjen 
Helsingborg. Det är ett samarbete mellan 
flera nordvästskånska kommuner. 
Syftet med samarbetet är att biblio-
teksbesökarna ska kunna söka och 
låna från bibliotekens samlade utbud 
oavsett var man bor. 

När flera kommuner går ihop och 
tillsammans marknadsför ett arrange-
mang, då ska Familjen Helsingborgs 
logotyp och grafiska profil användas 
och kommunernas logotyper ska vara 
med som sekundära logotyper för att 
visa samarbetet. 

Formgivningen för kultur- och fritidsevenemang följer vår grafiska profil. 
Använd gärna bilder som lockar till evenemangen.

En del av Familjen HelsingborgKultur- och fritidsförvaltningens 
bibliotek, exempel trycksaker
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Utbildningsförvaltningen - SÄRPROFILERADE VERKSAMHETER

VÄLKOMMEN T I L L  OSS  PÅ

JONSTORPSKOLANS 
FRITIDSHEM

”H
ela barnet - hela vägen”

Våra fyra hus Ankaret, Stäven Masten 
för yngre skolbarn och Gastarna för 
äldre skolbarn leds av pedagoger med 
behörig högskoleutbildning.

JON
STORPS
S K O L A N

Utbildningsförvaltningen

Alla skolor inom kommunen, (förutom Kullagymnasiet som har en egen 
grafisk profil) har en egen kvadrat i blått som innehåller skolans namn. 
Kvadraten används för att förtydliga vilken av förvaltningens skola det är 
som är avsändare. 

Kommunens logotyp ska alltid finnas med när kvadraten används precis 
som övriga delar i profilen ska följas med färger, typsnitt och grafiska 
element. Texten ”Hela barnet - hela vägen” ska finnas med när avsändaren 
är en skola eller utbildningsförvaltningen.
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Exempel på beachflagga för utbildnings-
förvaltningens skola Vikenskolan.

Exempel på hur den blå kvadraten kombineras med kommunens 
logotyp och textbudskapet ”Hela barnet - hela vägen”

bruks
S K O L A Nöppet 

hus
b r u k s s k o l a n  v ä l k o m n a r  t i l l

välkommen
Bruksskolan, Centralgatan 10, Höganäs  
www.bruksskolan.nu

torsDaG 19 april kl. 16.00-19.00
•	Träffa	våra	medarbetare	och	få	en	 
	 inblick	i	det	vardagliga	skollivet

•	Se	på	barnens	och	ungdomars	arbeten

•	Servering	i	matsalen	och	cafeterian

•	Musikunderhållning

•	Utställningar	i	klassrummen

•	Var	med	på	en	lektion	och	lär	något	nytt

•	Se	mer	detaljerat	program	på	vår	hemsida

TORN 
LYCKE 
S K O L A N

PÅLS
TORPS
S KO L AN

Hela barnet - hela vägen
Texten ”Hela barnet - hela vägen” ska finnas med när avsändaren är en skola eller utbildningsförvaltningen
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ERIC RUUTH KULTURHUS 
R I KT L I NJER-GRAF I SK  PROF I L

LOGOTYPEN 
Vår logotyp består av ett bakvänt e och ett r i 
svart eller vitt. Tänk på att anpassa logotypen 
i storlek efter formatet på trycksaken så att 
den syns väl men ändå inte tar överhanden av 
produktionen. ER-logotypen ska alltid kom-
pleteras med Höganäs kommuns logotyp vid 
utskick och trycksaker enligt riktlinjerna för 
Höganäs kommuns grafiska profil.

BILDER 
Bilden är en av de viktigaste delarna i det grafiska program-
met - att välja rätt bild kan stärka ditt budskap. Tänk på att 
inte använda bilder utan tillstånd av fotografen och eventuel-
la personer på bilden.

Diamantfasetterna får gärna komplettera en befintlig bild, 
men aldrig ta överhanden.
Använd gärna fotografier från vår bildbank. Clipartbilder 
får inte användas. Godkända bilder för användning finns att 
ladda ned i kommunens bildbank.

HIMMEL & HAV, NATUR

KOL & KONTRAST

VÄRME, GLÄDJE,  MÄNSKLIGHET, TRADITION 
(Samma röda färg som i ankaret i stadsvapnet)

LERAN, KERAMIKEN

 PANTONE C M Y K  R G B 
 Process CVC 100 0 0 0  0 158 224 
 Cyan C 

 PANTONE C M Y K  R G B 
 Svart 0 0 0 100  0  0 0 

 PANTONE C M Y K  R G B 
 186 CVC  0 100 100 0  226 0 26  

 PANTONE C M Y K  R G B 
 7536 CVC 35 35 45 0  181 164 140  

FÄRGER & GRAFISKA ELEMENT
Från kol till diamant är kommunens devis.   
Diamantens fasetter består av tre färger som 
ska illustrera Höganäs kommun; cyan (blå), 
svart och röd. En beige färg kompletterar dia-
mantens färger och kan användas som bakgr-
undsfärg till exempelvis logotypen. 

LÅT BILDEN OCH RUBRIKEN TALA 
Mycket av vårt grafiska uttryck bygger på att skapa upp-
märksamhet och att sticka ut genom en stor och talande bild. 
Tillsammans med en passande rubrik ska det skapa förväntan 
och lust att delta i eller konsumera den kultur vi på Eric Ruuths 
kulturhus skapar.

MALLAR 
För att ha ett enhetligt uttryck när vi kommunicerar ut våra 
evenemang ska våra mallar användas. Det finns mallar för 
affischer, Instagram och Facebook. Mallarna finns med svart 
eller vit ram. Du får tag på mallarna genom att ta kontakt med 
marknadsföringsgruppen på Eric Ruuth.

Exempel: Omslag katalog. Exempel: Videointro

Exempel: Instagram

DEN  GRAFISKA  PROFILEN  GÄLLER ALLA VERKSAMHETER!
 Bildexempel från bildbanken

Svart logotyp mot 
ljus bakgrund

Vit logotyp mot 
mörk bakgrund

Eric Ruuths kulturhus
Det kommunala Eric Ruuth kulturhus har en egen logotyp som består av ett 
bakvänt e och ett r i svart eller vitt. ER-logotypen ska alltid kompletteras med 
Höganäs kommuns logotyp vid utskick och trycksaker. 

Logotypen används i första hand i svart version. 
Men finns även som negativ för mörka bakgrunder. 
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 PANTONE C M Y K          R   G   B
 7694 C 100  80   23 12        51  74  151
  

 PANTONE C M Y  K         R   G   B
 Svart 0 0 0  100        0   0   0

 PANTONE C M Y K          R   G   B
 186 C  0 100  100 0        226  0  26 

 PANTONE C M Y K          R   G   B
 Cool Gray C 0 0 0 47      163  164  166

FÄRGER TYPSNITT

KOMPLETTERA MED KOMMUNENS LOGOTYP

TONINGAR

LOGOTYP LOGOTYP MED KONCEPTRUBRIK

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
CALIBRI - LIGHT, REGULAR, BOLD

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
OPEN SANS - REGULAR, BOLD

Kullagymnasiet - sammanfattning grafisk profil

För trycksaker gäller typsnittet Calibri. 

Det går även bra att göra toningar med blandade 
färger. Till exempel röd + blå.

+ =

"Kullablå" är Kullagymnasiets huvudfärg. Den ska 
alltid dominera. Tona gärna den blå i olika nyanser.

100 %  10 %

I sin grundform är logotypen komplett med symbol 
och text i en sammanhållen bild. Logotypen ska 
förmedla skolans internationella inriktning med hög 
pedagogisk kvalitet. 

Logotypen i kombination med konceptrubriken 
"Det är här resan börjar". 

  

DET ÄR HÄR RESAN BÖRJAR

Höganäs kommuns logotyp ska finnas med i grafiska 
produktioner så att mottagaren ser att skolan ingår i 
kommunens verksamheter.

På webben använder vi Open Sans.
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Logotypsymbol
I sociala medier används en logotypsymbol med enbart 
symbolen på en blå platta. Texten "Kulla gymnasiet" 
plockas bort. Texten blir för liten om man till exempel 
tittar på instagram på en mobiltelefon. 

Exempel digitalt Exempel trycksaker 

w w w . k u l l a g y m n a s i e t . s e

• EL- OCH ENERGIPROGRAMMET  
Electrical Engineering and Installation

• FÖRSÄLJNING- OCH SERVICEPROGRAMMET  
Sales, Service and Event

• EKONOMIPROGRAMMET  
Business and Law  
Business and Management

• NATURVETENSKAPSPROGRAMMET  
Science and Medicine             
Man and the Globe                           
Computer Science 

• SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET  
Meet the World  
Mind and Motion

• TEKNIKPROGRAMMET  
AI and Robotics                
Design Talks      
High-Level Engineering

Program 
och profiler

KULLAGYMNASIET

w w w . k u l l a g y m n a s i e t . s e

Är du en kreativ person  
med stor initiativ förmåga och stark vilja att 
förändra, tänka nytt och förverkliga idéer? 

Kanske är det just din idé som människor 
vill investera i eller som kommer lösa 
framtidens svält eller miljö problem? 

 
Entreprenörer behövs. Du behövs.  
Vi ger dig verktygen för att lyckas. 

Kan du se dig själv 
i VD-stolen 
om tio år?

KULLAGYMNASIET

JO
NSTORP

H
OCKEY

Roll ups Beachflaggor

Kullagymnasiet på facebook

Kullagymnasiets hemsida. 



Höganäs Omsorg - BOLAGSVERKSAMHETER 

          GRAFISK PROFIL - HÖGANÄS KOMMUN     |     71

Höganäs Omsorg AB
Det kommunalt helägda bolaget Höganäs Omsorg AB har en grafisk profil som 
är starkt knuten till Höganäs kommuns profil. Bolaget har en egen logotyp 
som hämtat sitt uttryck i kommunens grafiska profil. Typsnitt, färger och 
grafiska element används på samma sätt för bolaget som för Höganäs kommun. 
Kopplingen mellan kommunens profil och bolagets profil grundar sig i att 
användare, brukare och vårdtagare ska känna igen formspråket och känna sig 
trygga med att det är kommunen som äger bolaget. Höganäs Omsorg AB har 
ingen egen hemsida utan har egna undersidor på kommunens sida  
www.hoganas.se.

Logotypen
Höganäs Omsorg ABs logotyp består av en cirkel med 
fasetter i blått, vitt, beige och rött vilket är några av de färger 
som ingår i Höganäs kommuns grafiska profil. Typsnitten i 
logotypen är Adobe garamond kursiv och Century Gothic, 
Bold, Versal som också är de typsnitt som ingår i Höganäs 
kommuns grafiska profil.

AB
HÖGANÄS
omsorg

Vad innebär kundVal?
Kundval innebär att du som bor i ordinärt boende och är beviljad insatser som ingår i kundval 
service  och/eller kundval hemvård kan välja vem som ska utföra respektive insatser. Du kan 
välja mellan kommunens egenregi eller privata leverantörer (utförare) som kommunen godkänt. 

kundVal serVice
Höganäs kommun har sedan 2008 infört kundval (valfrihets-
system) för biståndsbedömda serviceinsatserna städning, 
tvätt och inköp. Det finns ett flertal privata företag som kan 
utföra dessa insatser på social- 
nämndens uppdrag.

kundVal hemVård
Från och med 2011-11-01 har även kundval för hemvårds-
insatser införts. Kundval för hemvård omfattar bistånds-
bedömda omsorgsinsatser och/eller delegerade hemsju-
vårdsinsatser som kommunens legitimerad personal har 
delegerat/instruerat till vårdpersonal.

Socialnämnden bestämmer omfattningen avinsatser liksom kvalitet och 
mål. Nämnden och dess tjänstemän ansvarar för myndighets- och service-
funktioner till exempel biståndsbedömning. Insatserna ska utföras i enlighet 
med gällande lagstiftning och de riktlinjer som socialnämnden antagit. 

Vad är syftet med kundVal?
Grundtanken är att människor har vilja och förmåga att själv välja hur han 
eller hon vill leva sitt liv och genom rätten att välja vem som ska utföra de 
beviljade stödinsatserna får du makten att påverka och bestämma över din 
egen tillvaro. 

Ett annat syfte med kundval är att kvaliteten för utförda insatser ska öka 
i och med att leverantörerna konkurrerar genom att på olika sätt stärka och 
bibehålla god kvalitet för att få dig att välja just dem.

hur gör du för att Välja eller byta leVerantör?
För att välja eller byta leverantör kontakta kommunens biståndshandläggare 
respektive sjuksköterska/distriktssköterska. De kan ge dig mer information 

om vilka leverantörer som finns och vara ett stöd i valsituationen. Du kan 
också använda dig av bifogad blankett Val och omval av leverantör. Närstå-
ende/legal ställföreträdare kan hjälpa dig om du har svårt att välja själv. När 
du har gjort ditt val kommer den leverantör som du har valt kontakta dig för 
att påbörja insatser.

Du kan när som helst byta leverantör utan att behöva ange anledning till 
detta. Byten sker inom två veckor.

Avstår du från att välja tilldelas du automatiskt kommunens egenregi, 
hemvården.

Val aV leVerantör 
Det är möjligt att ha olika leverantörer, en som utför beviljade serviceinsatser 
och en som utför hemvårdsinsatser  eller välja samma leverantör som utför 
både service- och hemvårdsinsatser.

kundVal
enligt lagen om Valfrihetssystem - loV

www.hoganas.se 

h ö g a n ä s  k o m m u n  i n f o r m e r a r  o m

Exempel på hur Höganäs Omsorg AB logotyp samspelar med  Höganäs kommuns grafiska profil.

Höganäs kommun 
Stadshuset • 263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
www.HoganaS.Se

 

AB
HÖGANÄS
omsorg

HÖGANÄS OMSORG AB

www.hoganasomsorg.se

hoganasomosrg@hoganas.se 

Bolagsverksamheter
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Höganäshem
Det kommunägda bolaget Höganäshem  har en egen grafisk profil som är fri-
stående från Höganäs kommuns grafiska profil. Mer information om typsnitt och 
färger som ska användas hittar du i Höganäshems grafiska profil.

Höganäshems hemsidaHöganäshems visitkort
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Typsnittet Bliss används till rubriker, citat och 
kortare texter i både print och digitala medier. I 
rubriker används versaler. Kursiv variant används 
främst till citat och bildtexter. Bliss light används 
i första hand men blir det svårläst används regular 
eller bold.

FÄRGER

HUVUDFÄRGER

KOMPLEMENTFÄRGER

LOGOTYP KONCEPTRUBRIK LAYOUTEXEMPEL

TYPSNITT

ABCDEFGIHJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ 
1234567890!?&@+/()
BLISS - LIGHT, REGULAR, ITALIC, BOLD

HÅLLBARHET FÖR 
KULLABYGDEN

Höganäs energi - sammanfattning grafisk profil

Logotypen består av en röd symbol tillsammans 
med företagsnamnet i grått. Symbolen är en stilise-
ring av bokstäverna H och E med inspiration från 
en stickkontakt. 

CMYK  0 97 50 0
RGB  230 23 83
HEX  E51652
PMS  1935 U

CMYK  78, 20, 70, 25
RGB  45, 123, 87
HEX  2C7A57

CMYK  83, 62, 41, 35
RGB  50, 72, 93
HEX  32485D

CMYK  6, 38, 89, 0
RGB  237, 169, 41
HEX  ECA829

CMYK  0 0 0 80
RGB  87 87 87
HEX  57 57 57
PMS  179-13 U

CMYK  64, 10, 69, 12
RGB  95, 157, 102
HEX  5E9D65

CMYK  42, 20, 17, 1
RGB  160, 183, 199
HEX  A0B7C7

CMYK  8, 25, 56, 1
RGB  235, 195, 127
HEX  EBC27E

CMYK  32, 7, 37, 0
RGB  188, 210, 177
HEX  BCD1B1

CMYK  9, 4, 4, 0
RGB  236, 241, 244
HEX  ECF1F4
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Om Höganäs kommuns grafiska profil
Kommunikationsavdelningen på kommunledningskontoret svarar på frågor 
om Höganäs grafiska profil och om kommunikationsarbetet i Höganäs kommun.

Ett levande dokument
Kommunikationsavdelningen har ansvar för Höganäs kommuns grafiska 
profil. I ansvaret ingår att utbilda och vägleda övriga förvaltningar i hur 
manualen ska användas.

Kommunikationsavdelningen har rätt att göra förändringar i den grafiska 
profilen av icke-principiell karaktär (det vill säga förtydliganden och språk-
liga ändringar). 
 
Den grafiska profilen ska ses över och revideras regelbundet.

Frågor?
Kontakta kommunikationsavdelningen@hoganas.se om 
du vill veta mer om Höganäs kommuns grafiska profil.





HÖGANÄS KOMMUN
Kommunikationsavdelningen
263 82 Höganäs  •  042-33 71 00  •  kommunikationsavdelningen@hoganas.se
www.hoganas.se
 


