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Krokoms kommuns eget DNA
– ett DNA för växtkraft.
I september 2011 fastställdes Krokoms kommuns nya
kommunikationsplattform. Tre hörnstenar i plattformen
är naturlig, nära och företagsam, och kommunens nya
payoff är ”Vi gör plats för växtkraft”.
Baserat på kommunikationsplattformen har en grafisk
profil utarbetats, och resultatet är ett eget DNA för
Krokoms kommun - ett DNA för växtkraft.
I december 2017 inleddes ett arbete med att bygga
kommunens webbplats. Parallellt med detta arbete
reviderades denna profilmanual med bland annat ny
typografi för kommunens externa kommunikation
- ett DNA för växtkraft 2.0
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Logotyp, liggande
Den liggande logotypen är den som
ska användas i första hand och då
primärt i färg mot vit botten...

... eller som ”etikett” med vit botten,
runda hörn och skugga.
Att hänga in över t.ex. en bild eller
mörk bakgrund.
Finns även i gråskaleversion.

Alternativ logotyp med vit text för mörk bakgrund.
Ex. på användningsområde kan vara t.ex. bildekor
där bilen är mörk.

Svartvit logotyp.
Används i undantagsfall för t.ex. faxpapper.

Logotyp i gråskala.
Används när färg inte finns att tillgå.

Förenklad logotyp utan toningar. Främst för tryck på
kläder och brodyr. Trycks i PMS-färger.
Finns även i version med vit text (för mörk bakgrund)
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Logotyp, stående

I undantagsfall kan den stående logotypen
användas. Detta då endast när den liggande av
någon anledning passar dåligt. I övrigt gäller
samma regler som för den liggande.

Logotyp med vit text för
mörk bakgrund.

Logotyp i gråskala.

Som ”etikett” med vit botten, runda hörn och skugga.

Svartvit logotyp

Förenklad logotyp utan
toningar. Främst för
tryck på kläder och
brodyr. Trycks i PMSfärger.
Finns även i version
med vit text (för mörk
bakgrund)
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Logotyp med avdelningar, liggande
Särskilda logotyper finns för två stycken
avdelningar inom kommunen.
• Bygg och miljö
• Vatten och renhållning
Dessa två finns i samtliga varianter som
den vanliga logotypen. Se nedan.

Precis som med den vanliga logotypen är
det fförsta hand den liggande versionen
som ska användas och primärt i färg mot
vit botten...
... eller som ”etikett” med vit botten, runda
hörn och skugga. Att hänga in över t.ex. en
bild eller mörk bakgrund.
Finns även i gråskaleversion.

Alternativ logotyp med vit text för mörk bakgrund.
Ex. på användningsområde kan vara t.ex. bildekor
där bilen är mörk.

Svartvit logotyp.
Används i undantagsfall för t.ex. faxpapper.

Logotyp i gråskala.
Används när färg inte finns att tillgå.

Förenklad logotyp utan toningar. Främst för tryck på
kläder och brodyr. Trycks i PMS-färger.
Finns även i version med vit text (för mörk bakgrund)

6

Logotyp med avdelningar, stående

I undantagsfall kan den stående logotypen
användas. Detta då endast när den liggande av
någon anledning passar dåligt. I övrigt gäller
samma regler som för den liggande.

Logotyp med vit text för
mörk bakgrund.

Logotyp i gråskala.

Som ”etikett” med vit botten, runda hörn och skugga.

Svartvit logotyp

Förenklad logotyp utan
toningar. Främst för
tryck på kläder och
brodyr. Trycks i PMSfärger.
Finns även i version
med vit text (för mörk
bakgrund)
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Dekorelement Krokoms kommuns DNA
De spirande ”bubblorna” symboliserar växtkraften och kallas Krokoms DNA.
Dekoren finns i färg, gråskala, vitt och en förenklad version utan toningar.
Färg används i första hand, gråskala enbart om färg saknas.
Den vita versionen används enbart i bilder och då med olika
opacitet/transparens (se kapitlet om bilder).
Den förenklade versionen utan toningar får enbart användas när
trycktekniken inte tillåter rastertryck, till exempel vid tryck på kläder
och vid brodyr. Denna logo trycks med 3 PMS-färger

Huvudversion
i 4-färg, med toningar

Gråskala när färg inte finns
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Vit att lägga i profilbilder

Förenklad 3-färgs PMS-version

Payoff

Vi gör plats för växtkraft
Krokoms payoff är
”Vi gör plats för växtkraft”.
Texten sätts alltid i typsnittet
BlackJack och 85% svart alternativt
vitt
beroende på bakgrund. Den finns
även som vektorfil i svart resp. vitt.

PayoFF och dekorelement hör ihop
- därför finns dessa som en sammansatt fil
(i två olika varianter med olika storleksförhållande mellan de två).
Dessa två varianter täcker in de flesta behov och används första
hand. Skulle ingen passa används de lösa delarna.
Se exempel på tillämpning längre fram.

Payoff med litet dekorelement
Finns även som förenklad, 3-färgs PMS-version

Payoff med stort dekorelement
Finns även som förenklad, 3-färgs PMS-version

I undantagsfall, som på t.ex. kläder
(se sid 18-19) kan payoff placeras på
två rader under dekorelementet.
Payoff med www-adress
Finns både med litet och stort dekorelement

Vi gör plats
för växtkraft

Payoffen kan även sättas
på två rader vid behov.
Med eller utan www-adress
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Färger
Färgerna i paletten är hämtade ur dekorelementet och
spänner över de flesta färger och toner.
Alla färger nedan är OK att använda - men med
återhållsamhet. Med fördel väljs en eller två färger ut per
enhet (annons, trycksak etc) som t.ex. matchar färgen i en
bild eller liknande. Se exempel längre fram.
Ett undantag kan vara i t.ex. årsredovisningar då ett större
antal färger kan behövas i t.ex. diagram.
Samtliga RGB-värden är baserade på profilen sRGB.

OBS!

Den mörkgrå färgen används istället för svart på allt utom
brödtext. T.ex. på rubriker, underrubriker och ev. tonplattor.
(den mörkgrå används även i logotypen)

Grå

75%

65%

Grön

90%

80%

Orange

90%
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80%

Rosa

CMYK: 85% svart
RGB: 65/65/68 # 414144

55%

45%

35%

25%

15%

60%

50%

40%

30%

60%

50%

40%

90%

30%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

CMYK: 46% cyan, 72% magenta
PMS: Pantone 2582
RGB: 147/88/157 # 93589d

80%

Blå

CMYK: 56% magenta, 90% gul
PMS: Pantone 1585
RGB: 238/133/50 # ee8532

70%

80%

Lila

CMYK: 50% cyan, 100% gul
PMS: Pantone 376
RGB: 141/194/46 # 8dc22e

70%

90%

CMYK: 100% magenta
PMS: Pantone 226
RGB: 224/0/143 # e0008f

70%

60%

50%

40%

30%

CMYK: 85% cyan, 19% magenta
PMS: Pantone 299
RGB: 0/155/219 # 009bdb

80%

70%

60%

50%

40%

30%

Typografi - förvaltning
Krokoms kommuns typografi är uppledad i två delar.
För förvaltningdokument används Arial och Times New Roman som är
standardtypsnitt på alla datorer, såväl pc som mac.
Med förvaltningsdokument menas alla typer av filer från Officepaketet
(Word, Excel etc) som ska kunna öppnas av många olika personer
på alla typer av datorer utan problem med saknade typsnitt.
Exempel på användningsområden: Brev, avtal, Powerpointpresentationer etc.

Arial, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Arial, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Times New Roman, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Times New Roman, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
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Typografi - extern kommunikation
Den andra delen av kommunens typografi är den externa. Dvs hur vi ser ut utåt.
För all typ av extern kommunikation används typsnittet Roboto för all text.
Som komplementtypsnitt kan BlackJack användas. Det används huvudsakligen till
kommunens payoff ”Vi gör plats för växtkraft”, men kan även användas för enstaka
rubriker.
Både Roboto och BlackJack är gratisfonter som finns att ladda ner från
t.ex.: www.fontsquirrel.com
Roboto finns även tillgängligt i både Google Fonts och Adobe Typekit vilket gör det
möjligt att bädda in fonten i t.ex. hemsidor.
Exempel på användningsområden: Annonser, trycksaker, hemsida etc.

Roboto, Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Roboto, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Roboto, Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Roboto, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Roboto finns även i versionerna Thin och Black, men i första hand är Light, Regular, Medium och Bold som
ska användas. Samtliga versioner finns även som kursiva.

BlackJack

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
12

Extern profil
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Profilannonser
OBS! Samtliga annonser på följande sidor är
nedskalade i storlek för att få plats.

Format: Utfallande A4

I profilannonser används
det vita dekorelementet
som en del av bilden.
Dekoren ska vara
halvtransparent och
opaciteten sätts till lämplig
procentsats beroende på
bild. I exemplet 50%
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Plats för familjeliv.
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num nobis aut vitaspe cus quae. IcturOccas aeef dfum eat.
Lit, corro mod ut faceati aut optaspit volor repelitatem et essimi, simus alit, te vellate mquosti asdfium
undit vendi tem exerum in prorum escium, to quam es aut vendanturem resequi dolore.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib erestoris eum eat eewrts
sequundem voles iunt doptae liasinv enimolore, consed quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut
est endunduci delisci llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providu.

www.krokom.se

Vi gör plats för växtkraft
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Profilannonser

Format: Utfallande A4
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Plats för företagande.
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num nobis aut vitaspe cus quae. IcturOccas aeef dfum eat.
Lit, corro mod ut faceati aut optaspit volor repelitatem et essimi, simus alit, te vellate mquosti asdfium
undit vendi tem exerum in prorum escium, to quam es aut vendanturem resequi dolore.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib erestoris eum eat eewrts
sequundem voles iunt doptae liasinv enimolore, consed quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut
est endunduci delisci llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providu.

www.krokom.se

Vi gör plats för växtkraft
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Platsannonser
Format: 3 spalt
(122 mm bredd)

Cea sendaest que mod quias vent et quatem dem
volorep erupta del mos mossitatem quost vererectio
volore nem fugia pelentintem dolor rescidempera
aut dem quo ium eosae rerum aut idestiberi optatur
iossint volende lignis ilitaepratem re pellupt atusciu.

Nu söker vi en

Enhetschef
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num nobis aut vitaspe cus quae.
IcturOccum eat. Lit, corro mod ut faceat.

Format: 2 spalt (80 mm bredd)
Cea sendaest que mod quias vent et
quatem dem volorep erupta del mos
mossitatem quost vererectio volore
nem fugia pelentintem dolor rescide.

Nu söker vi en

Projektledare
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num nobis aut
vitaspe cus quae. IcturOccum eat. Lit, corro mod ut faceati
aut optaspit volor repelitatem et essimi, simus alit, te vellate
mquosti ium undit vendi tem exerum in prorum escium, to
quam es aut evendanturem resequi dolore.
Suat modi nos seque poritiorepro odfsgris con et reptat re dolu
pta temquia dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt
doluptae liasinv enimolore, consfgfssed quatem quis a nosint
aut aria praesti atendam, sdyysffh ut est endunduci delisci
llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut
ommodipis ut providuntes di nienet experem ratis
aliaero omniendunt eat.
Suat modi nos seque poritiorepro odfsgris con
et reptat re dolu pta temquia dolorib erestoris
eum eat es sequundem voles iunt doluptae
liasinv enimolore, consfgfssed quatem quis
a nosint aut aria praesti atenda

Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib
erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enimolore, consed
quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endunduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria
reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes di nienet experem ratis
aliaero omniendunt eat.
Lore liquideribus eosanissus:
• Anditendusci recto qui aut qui id eum atius.
•	Solore peri consequia dolupta serrorro tet quia qui as ad magnimi nvendi
vol eostiatiunt, num dolupis ex et ent et expelias idellant abo. Ut quod
itat adis dolorit est acerae corporerit volorem non et et volorit fac.
•	Ratia dolo et occaborae voluptur maximos aut laut aut faccu
dicim hicid unt voluptae maximus conemolo et occaborae
mos aut laut aut faccuptat quis nonsedicim hicid un.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat reasd
temquia dolorib erestoris eum eat es sequem voles iunt
doluptae liasinv enimolore, consed quatequis a nossint
aut aria praesti atendam, ut est endunduci desci llorite
quae neceria vendis reptis simpori sita sit, quiut ois ut
providuntes di nienet experem ratis aliaero omiendun.
Ommolore, consed quatem quis a nosint aut aria praes
ate ndam, ut est endunduci delisci llor

Vi gör plats för växtkraft

Vi gör plats för växtkraft
Format: 5 spalt (206 mm bredd)

Cea sendaest que mod quias vent et quatem dem volorep erupta del mos mossitatem quost vererectio volore nem fugia pelentintem dolor rescidempera aut dem quo
ium eosae rerum aut idestiberi optatur iossint volende lignis ilitaepratem re pellupt atusciu. Cea sendaest que mod quias vent et quatem dem volorep erupta del mos
mossitatem quost vererectio volore nem fugia pelentintem dolor rescidempera aut dem quo ium eosae rerum aut idestiberi optatur iossint volende lignis ilitaepratem re
pellupt atusciu. Cea sendaest que mod quias vent et quatem dem volorep erupta del mos mossitatem quos.

Nu söker vi en

Förskollärare till Ås
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num nobis aut vitaspe cus quae. IcturOccum eat.
Lit, corro mod ut faceati aut optaspit volor repelitatem et essimi, simus alit, te vellate mquosti ium
undit vendi tem exerum in prorum escium, to quam es aut evendanturem resequi dolore.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib erestoris eum eat
es sequundem voles iunt doluptae liasinv enimolore, consed quatem quis a nossint aut aria praesti
atendam, ut est endunduci delisci llorite mporiaecus quae neceria
reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes di nienet experem ratis
aliaero omniendunt eat.

Vi gör plats för växtkraft
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Informationsannonser
Så här kan en annons med en
massa olika typer av information
se ut. De olika budskapen skiljs
åt genom att varannat läggs
i en ruta. Färg på rubriker kan
antingen vara 85% svart eller
någon av färgerna ur färgkartan.

Format: 3
spalt (122
mm bredd)

Krokom informerar.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta
temquia dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt
doluptae liasinv enimolore, consed quatem quis a nossint
aut aria praesti atendam, ut est endundsfg duci delisci llorite
mporiaecus.

Format: 3 spalt (122 mm bredd)

EN LÄMPLIG RUBRIK

Krokom informerar.
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta
temquia dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt
doluptae liasinv enimolore.

Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia
dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv
enimolore, consed quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est
endunduci delisci llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit,
qui ut ommodipis ut providuntes di nienet experem ratis aliaero.
•	Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia
dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enim
olore, consed quatem quis a nossint aut aria praest.
•	Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia
dolorib erestoris eum eat es sequundem voles iunt dolupt.
•	Voles iunt doluptae liasinv enim olore, consed quatem quis a nossint aut
aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci llorite mporiaecus qu.

EN RUBRIK

Enivm olore consed:
Quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci llorite mp
oriaecus quae neceria reptis simp

Am quis a nossint aut aria praesti
atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori
sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes
di nienet ex.
Am quis a nossint aut aria praesti
atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecum, ut est endu nduci delisci
llorite mporiaecu.

EN ANNAN RUBRIK
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib
erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enim olore, consed
quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes di
nienet experem rati.

EN ANNAN RUBRIK
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib
erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enim olore, consed
quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes di
nienet experem rati.

EN RUBRIK
Am quis a nossint aut aria praesti
atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori
sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes
di nienet ex

EN ANNAN RUBRIK
Am quis a nossint aut aria praesti
atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori
sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes
di nienet ex

EN ANNAN RUBRIK
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib
erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enim olore, consed
quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci
llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut
providuntes di nienet experem rati.

Vi gör plats för växtkraft

EN LÄMPLIG RUBRIK
Suat modi nos seque poritiorepro odis con et reptat re dolupta temquia dolorib
erestoris eum eat es sequundem voles iunt doluptae liasinv enim olore, consed
quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est endu nduci delisci llorite
mporiaecus quae neceria reptis simpori sita sit, qui ut ommodipis ut providuntes
di nienet experem rati.
Eim olore, consed quatem quis a nossint aut aria praesti atendam, ut est
endu nduci delisci llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita
sit, qui ut ommodipis ut providuntes di nienet experem rati.
du nduci delisci llorite mporiaecus quae neceria reptis simpori sita
sit, qui ut ommodip.

Vi gör plats för växtkraft
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Krokoms kommun
gör plats för
växtkraft!
Vår fina kommun fortsätter att växa, vi blir fler
invånare varje år. Vid senaste årsskiftet var vi
14 925 invånare i Krokoms kommun, 82 fler än
ett år tidigare.
En växande befolkning är glädjande
samtidigt som den ställer krav på ständiga
förändringar och förbättringar i kommunens
olika verksamheter. Målet om att vi ska vara
16 000 invånare om tolv år, 2030, kräver en
tydlig planering. Vi ska hela tiden arbeta för
god kvalitet i de kommunala verksamheterna,
för våra invånares bästa.
Den grupp som står för det största bidraget
till befolkningsökningen är de nyanlända från
andra delar av världen. För att denna grupp
ska komma in i samhället och integreras så
bra som möjligt är jobb och egen försörjning
oerhört viktigt. I Krokom har vi klarat detta
förhållandevis väl och det gäller hela tiden att
arbeta vidare med de här frågorna.
En gemensam utmaning såväl för det privata
näringslivet som för offentliga sektorn är
kompetensförsörjningen, att vi förmår attrahera utbildad arbetskraft till våra olika verksamheter. Därför är Mittuniversitetet (MIUN)
mycket viktigt för hela regionen. Statistiken
visar att ungefär
15 procent av
studenterna vid
universitetet
kommer från
regionen, men
hela 50 procent
stannar kvar
efter avslutad utbildning. Det är ett gott betyg
som det gäller att upprätthålla.

”Det gäller att
bygga förtroende
och ha mod att
fatta beslut”

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ås
är nu beslutad, medan arbetet med en sådan
plan pågår för området från Sandnäset till
Aspås. Vidare arbetar vi med ett tillväxtprogram, där ett bostadsförsörjningsprogram
ingår, liksom strategier för utveckling av
näringsliv och turism. Tomter till försäljning
finns nu bland annat i Ås (Sånghusvallen) och i
Krokom (Kvarna).
Våra förvaltningar och deras verksamheter
arbetar hela tiden till gagn för medborgarna
utifrån de mål som kommunens politiker stakar ut. Vi kan glädja oss åt att de uppföljningar
som gjorts visar att många är nöjda med äldreomsorgen, liksom att kommunens grundskolor
har god kvalitet. Jag vill förstås inte sticka
under stol med att det finns bekymmer och
utmaningar att möta. Samtidigt känns det bra
att fel och brister uppmärksammas så att de
kan rättas till.
I en snabbt föränderlig värld måste vi samverka och hela tiden följa vad som händer i omvärlden. Det gäller att bygga förtroende och ha
mod att fatta beslut. På så sätt kan vi fortsätta
att ge plats för tillväxt runt om i vår kommun.

Maria Söderberg
Kommunstyrelsens ordförande

Krokom får
stå modell för
övriga Sverige

Att driva, möta
och omfamna
förändringar
kräver mod

I Krokoms kommun välkomnas revisorernas granskning av
verksamheterna som ser den som en chans till förbättring.
Nu får Krokom stå modell för övriga Sverige med sitt
framgångsrika arbete.

Samhällsutvecklingen går i rasande fart.
Då måste även kommunens utbud följa med
om de vi betjänar ska få den service de har
rätt till och efterfrågar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
bjudit in Krokoms kommun till Demokratidagen
i mars för att berätta mer om det lyckosamma
arbetet i kommunfullmäktige. Det började redan
2015 och Britt Carlsson, en av kommunens lekmannarevisorer, berättar att målsättningen med
arbetet var att öka förståelsen i kommunfullmäktige för revisorernas uppdrag.
– Hösten 2015 hade vi ett grupparbete i kommunfullmäktige där samtliga nämnder gjorde
en genomlysning av sina verksamheter för att
identifiera olika risker. Det här arbetet gav en
större förståelse för vår granskning och varför vi
gör den, säger Britt Carlsson.

ALLA PROGNOSER, såväl internationella och nationella som regionala
och lokala pekar på en utveckling där behoven av det offentliga utbudet
kommer att öka betydligt mer än vad enbart en ökad andel äldre
befolkning motiverar. Skattebetalarna vill helt enkelt ha mer
för pengarna och därmed måste vi som arbetar i
kommuner och landsting i snabbare takt kunna
förändra hur och när vi levererar den efterfrågade
servicen. I annat fall riskerar den kommunala
ekonomin raseras och bara kunna räddas via
ökade skatteintäkter. Sannolikt kommer
vi också misslyckas möta upp de behov
som finns och därmed skapas missnöje
hos våra kunder.

Omslagsbild: Judith Kvarnlöf Ling, snart 3 år, bor i Kaxås tillsammans med sina brorsor Svante, 11 år, Uffe, 8 år,
och mamma Susanne och pappa Henrik. Fotograf: Anneli Åsén

Moderna språk redan i årskurs 6

Har du en bostad att hyra ut?

• Undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten

Från och med i höst ska eleverna läsa moderna språk
från och med årskurs 6. Vilka språk eleverna kommer att
kunna välja mellan i Krokoms kommun är inte klart än.
Läs mer på www.krokom.se, vi uppdatarar
löpande med ny information.

Nyanlända med uppehållstillstånd som vill bo i Krokoms
kommun söker bostäder. Det finns ett stort behov av att
hyra lägenheter (från ettor och uppåt), villor och småhus.
Till dig som uthyrare kan vi ge stöd med, till exempel
tolkhjälp.

Nu öppnar vi tomtkön för ”Kvarna”

Är du intresserad att hyra ut och/eller har frågor, söker
information, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare. Tel. 0640 162 35 | bernt.akerlund@krokom.se

• Sommarvikarierande
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter,
boendehandledare, sjuk- och distriktssköterskor samt
kockar och ekonomibiträden.
På krokom.se/ledigajobb hittar du alla lediga jobb i Krokoms kommun just nu. Där kan du läsa mer om jobben
samt skicka in din ansökan.

Val 9 september 2018
Val till riksdag, kommun och landstings-/regionsfullmäktige kommer att ske söndagen den 9 september 2018.

Hösten 2018 har vi nöjet att erbjuda 18 tomter till försäljning i området ”Kvarna” i Krokom. För att få chansen att
köpa en av tomterna på Kvarna behöver du anmäla dig till
vår tomtkö. Läs mer på hemsidan om hur du gör för att
ställa dig i kön.

Mer information kommer att finnas på kommunens
hemsida www.krokom.se/rklval samt Valmyndighetens
hemsida www.val.se

Skolstart vid sex års ålder
Från och med höstterminen 2018 är även förskoleklassen
obligatorisk vilket ger en tioårig grundskola. Du som berörs av den här förändringen kommer att få information
hemskickad. Du kan även läsa mer om vad
förändringen innebär på Skolverkets hemsida,
www.skolverket.se.

Kontaktperson – ett givande uppdrag
Vi söker dig som är intresserad av att träffa och stödja
en person som lever med en funktionsnedsättning. För
mer information och intresseanmälan, se hemsidan eller
kontakta Monika Ottehed på telefonnummer 0640-168 27
eller monika.ottehed@krokom.se

Många vil
le
till om sin tycka
framtid

Vi söker gode män

Överförmyndaren behöver godemän/förvaltare för
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska
diagnoser, psykisk störning.

Grafisk form och produktion: Nestorville

Vi söker dig med erfarenhet av att bemöta, nå dessa
personer. Du skall ha tid, tålamod, god kunskap om
samhällets insatser för dessa personer, god ekonomisk
planering samt erfarenheter av myndighetskontakter. Är
du intresserad hör av dig till överförmyndaren för mer
information.

Om du har frågor når du oss på telefon 0640 169 61. Du
kan också fylla i ett intresseanmälan på vår hemsida om
du vill bli god man. Välkommen!

Foto: Anneli Åsén där annat ej anges.

Redaktör: Åsa Sjödin, kommunikationschef
Tel: 0640 161 47 | E-post: asa.sjodin@krokom.se

Åsa Sjödin

Lediga jobb
• Personal till förskola och skola

munen och
nu inleds
arbetet me
d en
fördjupad
översiktsp
lan.

Ansvarig utgivare: Jonas Törngren, kommundirektör.
Tel: 0640-163 80 | E-post: jonas.torngren@krokom.se

Nu vill SKL sprida Krokoms modell till andra
kommuner och har därför bjudit in Britt Carlsson
och kommunfullmäktiges ordförande Gunnar
Hellström till Demokratidagen i mars. Det är
något som Britt Carlsson ser fram emot.
– De har till och med pratat om att komma
till Jämtland med en filmkamera för att vi ska
kunna berätta om hur vi har gjort. Det är förstås
väldigt kul att vårt arbete har uppmärksammats,
avslutar Britt Carlsson.

Krokom informerar:

EKVATIONEN ÄR INTE LÄTT men
den går att lösa. Det finns många
kommuner som kommit långt med
bland annat robotisering av vissa
standardiserade tjänster via
webben (allt från bygglov till
Att kommunicera med alla involverade
behov av försörjningsstöd) och
ger trygghet och ömsesidig respekt och
att kopiera deras lösningar är en
mod krävs för att fatta beslut trots att alla
väg. En annan är att själv prova
inte kommer att vara överens.
olika vägar med samhällsplanering, boendeplanering,
KROKOMS KOMMUN är väl skickad att
strukturförändringar och
möta utvecklingen framöver. Kommunen
tekniska lösningar. En tredje
har många kreativa och drivna företagare
väg är att på ett ännu bättre
som ständigt hittar nya utvägar. Här kan
sätt skapa möjligheter för
vi som organisation lära oss. Vi har också
både medborgare och personal
en ordnad ekonomi och behöver inte starta
att komma fram med idéer till
med ett minusresultat som ryggsäck.
SAMHÄ
förbättringar och korta beslutsL L S BY G Det ger goda förutsättningar. Samarbetet
GNAD
vägarna för genomförande.
med omkringliggande kommuner och
De gemensamma nämnarna oavsett
Regionen är också under utveckling.
lösning är bra kommunikation, stegvis
Till detta kommer en stark vilja och stor
kontinuerlig förändring och en stor portion
kompetens hos kommunens medarbetare.
mod. Det krävs alla delar för att förändra i våra
Det gör att jag är helt övertygad om att
trygghets- och välfärdssystem.
vi kommer att fortsätta vara en frisk och
En fjärded
el
expanderande
kommun de närmaste tio
koms kom åren. Viav
ATT INTE FÖRÄNDRA i jämn takt och stegvisKro
riskerar
har alla delar som behövs.
muns bef
olk bara
bor längs
att driva oss till vägval som tvingar oss till stora
g att våga, och att
gäller detnin
med stråNu
ket som går
snabba förändringar där konsekvenserna kan
undvara
våga tillsammans.
er benäm
ningen Älv
svåra att förutsäga. Bättre då att ta kommando
område
Kro
och leda utvecklingen dit vi vill. Ingen mår bra kom. Områd
Jonas Törngren
et är strateg
viktigt för
av att bli ”omständigheternas fånge”.
iskt
Kommundirektör
hela kom

Vårt Krokom skickas ut till alla hushåll och företag i Krokoms kommun. Tidningen skickas även till alla hushåll
i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.
Vårt Krokom kommer ut med fyra nummer per år (mars, juni, september och december) och distribueras via
Mittmedias magasin. Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se

Revisorernas uppdrag är att granska kommunens verksamheter och i förlängningen handlar
det om att pröva om ansvarsfrihet kan beviljas.
Britt Carlsson berättar att det förut var ganska
vanligt att revisorerna möttes av en rädsla där
verksamheterna ifrågasatte varför just de skulle
granskas. Efter det gemensamma arbetet för ett
par år sedan har det vänts till att i stället välkomna
granskningen som en möjlighet till förbättring
och lärande.
– Det har varit ett jätteroligt och givande
arbete och med ganska enkla medel har vi nått
en stor förbättring. Vi vill gärna göra om det här
arbetet med kommunfullmäktige efter valet,
kanske under 2019, säger Britt Carlsson.

Vill du sprida ett evenemang?

Är det pimpeltävling på gång eller kanske motionsdans?
På vår hemsida har vi en aktivitetskalender där du kan
lägga in ditt evenemang för att locka fler besökare.

Tryck: Mittmedia Print
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Rollups

Plats för familjeliv.
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num
nobis aut vitaspe cus quae. Ictur Occas aeef dfum eat.
Lit, corro mod ut faceati aut optaspit volor repelitatem
et essimi, simus alit, te vellate mquosti asdfium undit
vendi tem exerum in prorum escium, to quam es aut
vendanture

www.krokom.se

Vi gör plats för växtkraft

Plats för företag.
Officip sandit quidisit, comnis rehendit id quae num
nobis aut vitaspe cus quae. Ictur Occas aeef dfum eat.
Lit, corro mod ut faceati aut optaspit volor repelitatem
et essimi, simus alit, te vellate mquosti asdfium undit
vendi tem exerum in prorum escium, to quam es aut
vendanture

www.krokom.se

Vi gör plats för växtkraft
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Powerpointpresentation
Här används typsnitten Arial och Times New Roman för att presentationerna ska gå att använda på
alla typer av datorer, läsplattor etc.

Startsida/slide i presentation
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Evenemang
Exempel på material till evenemang där Krokoms kommun är arrangör eller
medarrangör. Både i tryckt form och digitalt i sociala medier

100%

KROKOMSHALLEN SÖND 15 OKTOBER KL 18

ARRA

NGER

LENA LJUNG En av länets stora röster
MARIT ERIKSSON Musikal- och revystjärna
SISANDA Vinnare av P4 nästa
LILY GRACE Ung sångerska
med känsla i rösten
TANJA NORDFJELL Spelar egna låtar
med jojken som instrument
MIA SANDSTRÖM Aspås egen
dansbandsdrottning
ANNA ULIN Musikalartist
med stor bredd
LAXSJÖ SCHLAGERKÖR 20 tjejer
som bjuder på schlagerglädje
OLIVIA FALK En härlig,
personlig sångerska
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ERICA
SKOGEN

e

Artisten som med sin scennärvaro trollbinder publiken
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Lisa Miskovsky
Velvet Insane feat. Anna Ulin

ETT

BILJETTER PÅ WWW.KROKOM.SE
samt ICA-butikerna i Änge, Krokom och Nälden.
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Erik Wennergren
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Evenemang
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Sociala medier
Vid användning av film och bilder för information och marknadsföring i sociala medier bör dessa
profileras diskret i så stor utsträckning som möjligt. Ex. med krokoms payoff och dna.

Exempel på film med payoff och dna diskret placerade
i ena hörnet. All text i filmer sätts med Roboto.

Exempel ett informationsinlägg med payoff och dna

Exempel på platsannonsering på Facebook. Här sätts rubriken i Roboto Bold och som genomgående markering för platsannonsering används pratbubblan ”Pssst! Lediga jobb”. Här är viktigt att se till att man inte överskrider Facbooks regler om
max 20% text i bildytan. Vid osäkerhet kan man ladda upp bilden i Facebooks testverktyg för text:
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
24

Webbplats
Under 2018 lanseras en helt ny webbplats för Krokoms kommun
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Profilkläder
T-SHIRTS

Placering av logotyp och dekorelement
kan även vara omvänd. Dvs dekor på
ärmen och logotyp på bröstet.

Vi gör plats
för växtkraft

Vi gör plats
för växtkraft

Vi gör plats
för växtkraft

Vid tryck på profilkläder används
de förenklade
logotyperna utan
toningar.
På svarta eller vita
plagg används
dekorelementet i
färg...

Vi gör plats
för växtkraft

KEPSAR
Även här används de förenklade logotyperna
och dekoren. Kepsar kan med fördel broderas.

26

…och på plagg i färg rekommenderas dekor i vitt

Profilkläder
JACKOR

Även här kan placeringen vara
omvänd. Dvs logotyp på ärm
och dekor på bröst.
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Fordonsdekor

28

OBS! dessa skisser enbart som exempel. Bildekor måste alltid anpassas
efter aktuell bilmodell och färg på bil. Vid andra bilfärger (som t.ex. röd,
grön, blå etc.) kan det vita dekorelementet användas.

Skyltning
Välkommen
till Krokom
• Apotek
• Bank/bankomat
• Caféer
• Hälsocentral
• Kommunkontor
• Kyrka
• Livsmedel/Post
• Optiker
• Restauranger
• Systembolag

Välkommen
till Krokom

11

Krokomshallen
46

45

Service och handel
28

Kajsas Altrum
Kroppsbehandlingar

29

Kommunhuset

30

Krokoms Optik

31

Krokoms Wärdshus

Christina Klippare
Ety´s Fotvård

32

OKQ8

Restaurang Bella Casa

33

Återvinningscentral

Mötesplats Kupan

34

9

Gym 24

Apotek

35

10

Krokoms Mek & Service

Bibliotek/Magneten

36

11

Solbackens Rum & Stugor

Café Kroken

37

Berndts Glas

Ica Supermarket

12

38

13

Fotvård/Frisör

Bankomat

39

Thaifoodvagn

Systembolag

14

40

Arbetsförmedling

Björkparken

15

41

16

Polis

Hälsocentral

42

Fristilen – Gym

Blomstergården

17

43

Handelsbanken

Interflora Amaryllis

18

44

Beiersen Frisör

Hissmoskolan

19

45

Frasses

Kvarnbackskolan

20

46

Resecentrum

Krokomshallen

21

47

Kyrkans Hus

Folkets Hus Hissmofors

22

48

Krokoms Kyrka/Cafe´ Vilan

Bolist

23

49

Gamla Lanthandeln/Café

Nyhedens skola

24

50

Antikt/Nystädat/Loppis

Krokoms IP

25

51

Taxi Glesbygd

Krokomsvikens Camping

26

52

Studio HS – Hälsa & Skönhet

Rastplats Krokom
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1

Mikaelsson Bil

2

Textilen

3

ELON

4

Sportringen

5

Garden Center

6
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8
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Du är här
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Bildmanér

Energi Nyfikenhet
Lekfullhet Kraft
Rörelse
Optimism
Dynamik Strävan
Växtkraft Vilja Spontanitet

30

Det finns två typer av bilder. Den ena typen är profilbyggande
bilder - i dessa ska alltid det vita dekorelementet finnas med.
Utsnitt och opacitet väljs efter bild. Se exempel nedan.
En grundregel att ha med sig vid val av bild eller beställning av
fotografering är att profilbilder ska signalera de värden vi vill
förmedla och som bildar Krokoms DNA.
Den andra typen av bilder är vanliga bilder inuti broschyrer och i
ex. kommuntidningen. Där ska inte dekorelementet finnas med.
Detta gäller endast för profil-/huvudbilder.

Förvaltningsprofil
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Visitkort & korrespondenskort
OBS! Trots att visitkort, korrespondenskort och brevpapper tillhör förvaltningsprofilen används här det externa
typsnittet Roboto då detta faller under trycksaker och används för extern kommunikation.

Visitkort, framsida

Korrespondenskort

Förnamn Efternamn
Titel

Tel direkt:
0640-123 46
Mobil:
070-123 45 67
E-post:
fornamn.efternamn@krokom.se

Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05
info@krokom.se | www.krokom.se

Visitkort, baksida

Vi gör
plats för
växtkraft

Krokoms Kommun | Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05 | info@krokom.se | www.krokom.se
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Kuvert C5 med eller utan fönster
35 mm

10 mm

10 mm

10 mm

70 mm

10 mm

Adressrad trycks på fliken. Roboto Bold och Light. 6 punkters storlek
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Kuvert C4
55 mm

10 mm

10 mm

10 mm

100 mm
Adressrad trycks på fliken. Roboto Bold och Light. 6 punkters storlek
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10 mm

Brevpapper och blanketter
Här används uteslutande typsnitten Arial och Times New Roman
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835 80 KROK
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0640-161 00
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0640-164 45
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5926-4770
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25973-9
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