• • • Kommunikationspolicy & Grafisk profil

Luleå kommun
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Kommunikationspolicy
Luleå kommun har tre huvuduppdrag: bygga samhälle, skapa attraktion
och ge service. Den bild omvärlden har av oss är betydelsefull för våra
möjligheter att nå verksamhetens mål. Bilden förstärks av en tydlig
grafisk profil som synliggör Luleå kommun som avsändare.

Inledning

Kommunikationspolicy

Professionell kommunikation kännetecknas av
att den sker i tre steg som bygger på varandra.

Luleå kommuns kommunikation ska stödja
verksamhetens uppdrag. Vår kommunikation
ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och
tillgänglighet.
   Vi ska aktivt bjuda in till dialog kring
kommunens verksamheter för att underlätta
medborgarnas delaktighet i den demokratiska
processen.
   Alla anställda har ett ansvar för att hålla sig
informerade inom sitt verksamhetsområde
samt att bidra till att forma bilden av Luleå
kommun och platsen Luleå. Som chef i Luleå
kommun har man ett särskilt ansvar för att
skapa delaktighet och engagemang kring
verksamhetens uppdrag och mål.

• Information handlar om att sammanfatta ett
underlag till meningsfulla budskap, riktade
mot definierade målgrupper.
• Kommunikation innebär att man skapar
dialog kring budskapen så att målgrupperna
delar kunskapen.
• Målet är att skapa långsiktiga relationer med
målgrupperna kring ett ömsesidigt engagemang.
Kommunikationspolicyn och Luleå kommuns
grafiska profil vägleder hur kommunens chefer
och medarbetare ska arbeta med dessa frågor.
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Grafisk profil
Luleå kommuns grafiska profil ska säkerställa
att kommunen syns i alla sammanhang där vi
är avsändare. På detta sätt blir Luleå kommun
lätt att känna igen samtidigt som den grafiska
profilen skapar en visuell enhetlighet i hela
organisationen. Den grafiska profilen består av
logotyp, profilfärger, typsnitt och mallar.
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Stadsvapnets historia
Så här har Luleå kommuns stadsvapen sett ut
historiskt. Det är även kommunens symbol. I
Luleå stads grundläggningsbrev från 1621 fick
staden som märke i sitt sigill ”twå nycklar, den
ene upåth och den andre nedhföre wände”.
   De korslagda nycklarna har ett samband med
Petri nyckel. Nederluleå kyrka i Gammelstad
var nämligen helgad åt aposteln Petrus. På
sigillet står årtalet 621 enligt dåtidens förkortningsregler där tusentalet ej skrevs ut. Grunden
till kommunvapnet är stadssigillet.
   Men det var först 1942, i samband med inrättandet av Luleå luftvärnskår, som Luleå stads
vapen officiellt fastställdes av regeringen.
Beskrivningen lyder: ”I fält av silver två blå
nycklar i kors, den vänstra störtad”.
   Råneås vapen innehöll också en nyckel samt
ett utböjt kors och en kvarnsten. Färgerna var
rött och guld. Råneå hade ju tillhört Luleå
socken, därav nyckeln. Korset och kvarnstenen
hämtades från Jonas Meldercreutz vapen.
Nederluleå kommuns vapen fastställdes så
sent som 1952. Det hade blå botten samt en
nyckel och två klöverblad i silver. Nyckeln utformades enligt de medeltida kalkmålningarna
i Nederluleå kyrka. Klöverbladen kom från
sockensigillet.
   Efter kommunsammanslagningen 1969 blev
Luleå stads vapen den nya storkommunens
officiella vapen. Motivet var att nyckeln, som
samtliga ingående kommuner i nya storkommunen hade som symbol, hade den mest kända
utformningen i stadsvapnet.

Råneås vapen från 1950-talet

Luleå stads vapen från 1921

Nederluleå vapen från 1952

Nuvarande vapen fastställt 2005
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Luleå kommuns logotyp
Luleå kommuns logotyp
Luleå kommuns logotyp består av stadsvapnet
med texten ”LULEÅ KOMMUN” under vapnet
i typsnittet Palatino. Förvaltningens namn kan
skrivas under kommunens och skrivs då med
inledande versal bokstav och därefter gemener,
till exempel ”Socialförvaltningen”. Några ytterligare nivåer under förvaltning ska inte användas
tillsammans med kommunens logotyp undantaget brevpapper.
Om flera förvaltningar är avsändare ska Luleå
kommuns logotyp användas. Om en förvaltning
står som avsändare kan logotypen användas
kompletterad med förvaltningens namn.
Logotypen bör återges i färg. När det inte är
möjligt ska den svartvita varianten eller den i
gråskala användas.

Nycklarna i vapenskölden är ljust blå och texten Luleå kommun är mörkblå. Den grå färgen
i vapensköldens botten är en förenkling av det
ursprungliga silvret i stadsvapnet. Murkrönet
går i guldgult och symboliserar stadsrättigheterna samt den kommunala myndigheten.
Vid färgåtergivning/färgtryck ska alltid
korrekt färgnyans användas.

Processfärger/CMYK-färger
Murkrönet: 40 % magenta - 80 % gul
Nycklarna: 77 % cyan - 6 % magenta
Sköldbotten: 15 % svart
Sköldram: 40 % svart
Texten: 100 % cyan - 70 % magenta - 10 % gul
Pantonefärger/PMS
Murkrönet: PMS 1375
Nycklarna: PMS 298
Sköldbotten: Cool gray 3 C
Sköldram: Cool gray 6 C
Texten: PMS 287

Friyta och användning
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För att logotypen ska komma till sin rätt ska
inga störande element finnas inom den så kallade
friytan. Två ”Luleå-L” staplade på varandra
markerar gränsen.
   Om logotypen är inlagd i bild är det extra
viktigt att lugnet inom friytan respekteras.
Friytan ska vara proportionell i förhållande till
vapnets storlek.

L
L

Logotypfärger

Socialförvaltningen

L
L

Grafiska symboler
Grafiska symboler för verksamheter används
alltid tillsammans med Luleå kommuns logotyp. Innan en verksamhet tar fram en ny grafisk
symbol ska den godkännas av kommunikationschefen.

Verksamheter med egen grafisk profil
Kommunstyrelsen beslutar om en kommunal
verksamhet ska ha en egen grafisk profil som
avviker från Luleå kommuns. Följande verksamheter har en egen grafisk profil.
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Profilfärger
Används endast
i 100 %

Används endast
i 100 %
2 % cyan
49 % magenta
85 % gul

100 % cyan
70 % magenta
10 % gul

Denna orange kan användas i olika styrkor från 100 % - 15 %

100 % av:
40 % magenta
80 % gul

40 % av:
40 % magenta
80 % gul

15 % av:
40 % magenta
80 % gul

Denna blå kan användas i olika styrkor från 100 % - 15 %

100 % cyan

40 % cyan

15 % cyan

Svart kan användas i olika styrkor från 60 % - 15 %

60 % svart

10

40% svart

15 % svart

Typsnitt
En enhetlig typografi förstärker den grafiska
profilen och ger ett harmoniskt intryck. Luleå
kommun har valt Palatino som brödtypsnitt
kompletterat med Helvetica för trycksaker och
skrivelser. På webben används Helvetica och
Georgia. Dessa typsnitt uppfyller kraven på
stil, karaktär, tidlöshet samt en god läsbarhet.

Palatino
Palation Fet
Palatino Kursiv
Palatino Fet Kursiv
Helvetica
Helvetica fet
Helvetica Kursiv
Helvetica Fet Kursiv
Helvetica Condenserad
Helvetica Condenserad Fet
Georgia
Georgia fet
Georgia Kursiv
Georgia Fet Kursiv
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Profilbilder
För att förstärka den grafiska identiteten ska Luleå kommun
använda ett antal återkommande profilbilder. Bilderna ska
harmoniera med de bilder som används i platsmarknadsföringen.
Profilbilderna ska finnas med både sommar- och vintertema
beroende på när de används.
Kommunikationschefen beslutar vilka kommungemensamma
profilbilder som ska användas för Luleå kommuns verksamhet.
Förvaltningarna ansvarar för sina egna verksamhetsbilder.

Vinterbilden i tre olika format samt den kompletterande
bilden som främst används på trycksaker och i
rekryteringsannonser där utrymmet så kräver.

Sommarbilden i tre olika format samt den kompletterande
bilden som främst används på trycksaker och i
rekryteringsannonser där utrymmet så kräver.

12

Trycksaker
Luleå kommun har tagit fram ett grafiskt manér, det vill säga
en grafisk grundprincip, som ska vara genomgående i allt material
som produceras. Det grafiska manéret ska säkerställa igenkänning
och kontinuitet där Luleå kommun står som avsändare.

Grundläggande grafiska element
Den grafiska ytan är uppdelad i ett antal fördefinierade fält
som ska användas i enlighet med nedanstående mallar.
Samtliga mallar finns på intranätet under:
Tjänster och support/Kommunikation

Luleå kommuns
logotyp

Fasta profilbilder i vintereller sommarvariant
Typ av dokument

••• Strategisk plan och budget

Verksamhetens
egen bild

••• Strategisk plan och budget

2012-2014

Kompletterande
text

Fastställd i Kommunfullmäktige 2011-11-28

2012-2014

Fastställd i Kommunfullmäktige 2011-11-28
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Affisch

Roll-up

Luleå
kommuns
logotyp

••• Nam autem incieni

Nam autem incieni
rem aspe in vol adit,
arum hiligni
skissbild

Temol aspe in vol adit

Occum il essit vellorp orepel et expliqui dolo
tem eum eum repere

Textyta
Typsnitt Helvetica

Yta för en
eller flera bilder
och/eller text
Typsnitt Helvetica

skissbild

Textyta
Typsnitt Helvetica

Rubrik
Nam autem incieni
lulea.se/10000nya
remol aspe in vol adit,
arum hiligni

Rubrik
Nam autem incieni
lulea.se/10000nya
remol aspe in vol adit,
Nam autem incieni
arum hiligni
lulea.se/10000nya
Rubrik
remol aspe in vol adit,
Nam autem incieni
arum hiligni
lulea.se/10000nya
remol aspe in vol adit,
arum hiligni

Rubrik
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Rekryteringsannonser
Varje lördag görs en samlad platsannonsering i länspressen.
Annonsen samordnas av personalkontoret och produceras av
kommunikationskontoret. Rekryteringsannonserna har olika
format beroende på om man väljer att hänvisa till webben för
all ytterligare information eller om man väljer att komplettera
annonsen med en presentationstext.
Rutiner för annonsering finns på intranätet under:
Tjänster och support/Kommunikation/Annonsering

Sommar- eller vinterbild

Obligatorisk text
Helvetica roman

••• Vill du också vara med och utveckla Luleå?
Tjänsterna
Helvetica roman
100 % Cyan

Rektorer
Driftsingenjör
Systemingenjör

Webbadress
Palatino bold
100 % Cyan
70 % Magenta
10 % Gul

Mer om tjänsterna: www.lulea.se
Mer om Luleå: www.lulea.nu
Luleå kommuns
logotyp
Text om Luleå
Helvetica roman
och LULEÅ-märket

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets
kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig
skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Vi närmar oss 75 000 Luleåbor och växer.

••• Vill du också vara med och utveckla Luleå?

Vi söker dig som vill vara med
och bygga framtidens Luleå
Vår roll
Luleå växer och utvecklas – vilket ställer
stora krav på stadsplaneringen. En av de
viktigaste uppgifterna för Stadsbyggnadskontoret är att verka för en attraktiv, hållbar
och väl fungerande stad. Vi ska planera för
vackra och ändamålsenliga byggnader och
stadsmiljöer, oavsett om det är fråga om
större eller mindre projekt.

Välkommen att ringa Victoria Fredricson,
administrativ controller. Fackliga företrädare
är Sören Johansson, Sveriges Ingenjörer,
Nelli Flores Nilsson, Sveriges Arkitekter
och Evelina Norén, SKTF. Samtliga nås på
0920-45 30 00 (vxl).

Vi är inne i ett expansivt planeringsskede.
Arbetet med bland annat en ny översiktsplan pågår i syfte att förverkliga vår Vision
Luleå 2050. Detta sker parallellt med planeringen för att skapa bostäder för 10 000 nya
invånare i Luleå. Vi behöver fler som vill
utveckla ett hållbart Luleå som nav i norra
Skandinavien.

Vi söker
• Bygglovschef
• Bygglovshandläggare
• Mark- och exploateringsingenjör
• Planarkitekt/Fysisk planerare
• Miljöstrateg

Vårt erbjudande till dig

www.lulea.se

Luleå kommuns stadsbyggnadskontor   
erbjuder spännande och utmanande arbetsområden. Vår organisations värdegrund
präglas av att vi alla är nyckelpersoner med
engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi välkomnar medskapande medarbetare med egna idéer och kreativitet.
Vill du veta mer?

Anna-Karin Risnert,
bygglovshandläggare
- Stadsbyggnadskontoret är mån om
sina medarbetare.

Sista ansökningsdag är 8 juni 2011.

Jonas Nilsson, markingenjör
- Jag blir engagerad och motiverad
när jag gör något bra för alla, det är
jag stolt över.

Nelli Flores Nilsson, planarkitekt
- Det händer någonting hela tiden.

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande.
En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Vi närmar oss 75 000 Luleåbor och växer.
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Samlingsannonser
Varje lördag publiceras kommunal information
i länspressen.
2009-12-23
kommun informerar
Format och innehåll varierar beroende på hur Luleå
många förvaltningar
som annonserar. Genom samlingsannonsen blir det lättare för
VI SÖKER MEDARBETARE
medborgare att hitta kommunal information och att få en samlad
bild över vad som är aktuellt vid Luleå kommun.
I samlingsannonserna ingår:
Luleå kommun önskar
• kungörelser
• anbud
och inbjuder till Nyårsfirande i Norra Hamn
• dagordning till fullmäktige
Program
• inbjudan till samråd
23.30 Vi bjuder på glögg
23.50 Nyårstal av kommunfullmäktiges
• evenemangsinformation
		
ordförande Margareta Bladfors-Eriksson
		
och landshövding Per-Ola Eriksson vid 		
• projektinformation
		
stranden nedanför Kulturens Hus
24.00 Nyårsfyrverkeri
• övrig information som berör medborgarna.

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
VUXENUTBILDNINGEN

Gott NyttÅr

		

Rektor
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Trafikövervakare
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
PERSONALKONTORET

Personalchef

Mer information och ansökan se:
www.lulea.se/ledigajobb

OBS! LLT anordnar särskilda bussturer
till fyrverkerierna, se LLT:s annons.

Rutiner för annonsering finns på intranätet under:
Tjänster och support/Kommunikation/Annonsering

Busslotten 22 december
Datum
Vinstnummer:

Plats för
nyårstal

Luleå kommun informerar
•

Sommareller vinterbild

Sen 2006 har Statistiska centralbyrån (SCB) årligen
frågat luleåborna hur de trivs i sin kommun och vad
de tycker om kommunens verksamheter. Resultaten
har överlag varit goda – men årets betyg är det
bästa hittills. Det tackar vi för.
Generalentreprenad
I höstens undersökning har drygt 1 000 luleåbor
deltagit. De har betygsatt 26 olika Etapp
områden. 1
Bergvärmeinstallationer
Luleå ligger över kommungenomsnittet på nästan
Omfattning:
Installation
av höga
bergvärmeanläggning
samtliga områden.
Särskilt
är betygen för
kultur
i tre •förskolor
inom Luleå Kommun samt
• fritid
konvertering
av värmesystem i en av förskolorna
• utbildningsmöjligheter
Kontraktstid:
2011-04-18 - 2011-08-26
• kommunikationer
Anbudsinlämning:
2011-02-17
• kommersiellt utbud
Förfrågningsunderlag:
Jämfört med 2008 harwww.lulea.se/upphandling
betygen ökat rejält för bland
annat trygghet, äldreomsorg och grundskola.
Tekniska
förvaltningen
Kanske
är det allra bästa betyget att nästan alla kan
rekommendera sina vänner och bekanta att flytta
hit. Ja, två av tre luleåbor kan till och med starkt
rekommendera det!

• • • Anbud

Antagande av detaljplan för del av Lerbäcken,
Lerbäcken 24:3 och del av Hertsön 20:1
Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2008
att anta detaljplan för rubricerat område gällande
Byggnadsnämnden
nybyggnad
av gruppbostad/bostadshus.
Miljönämnden
Beslutet
har vunnit laga kraft 28 november 2008.
Tekniska nämnden

Stadsbyggnadskontoret

Eldningsförbud i
Gammelstads kyrkstad

• • • Information

Tack alla positiva luleåbor!

Omdirigering av trafik på Betongvägen
Luleå
kommun
31 januari-12
februari informerar
INFORMATION

Omdirigering trafik på Betongvägen 31 januari-12 februari
På grund av VA-arbeten kommer norrgående trafik
efter Betongvägen att omdirigeras via Cementvägen och Storsandsvägen under perioden måndag
31/1 kl 08.00 till lördag 12/2 kl 15.00.
Vid frågor kontakta Rolf Persson 0920-45 37 06.
Tekniska förvaltningen

ANBUD

Generalentreprenad
Ombyggnad del av Bergnäsvägen
Omfattning:

Sista delen av Bergnäsvägen
från Västra Skolgatan och
framåt får en ny anslutning
via Upplagsvägen, samt en
ny cykelväg.

Kontraktstid:

2011-05-04 – 2011-08-11

Anbudsinlämning: 2011-02-23
Förfrågningsunderlag erhålles från:
www.lulea.se/upphandling

Generalentreprenad
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Ombyggnation Skeppsbrogatan samt
delar i anslutning till LOET
Omfattning:

2011-11-11
Skicka din vinnande lott tillsammans
med ditt namn och adress till:
• • Kungörelse
Miljönämnden,
971 85 Luleå

Antagande av detaljplan för
Ett samarbete
mellan
del
av Lerbäcken

Toppen

2011-01-29

4 – 12 – 27 – 39 – 48
59 – 67 – 68 – 84 – 91

Gatusträckan Skeppsbrogatan
får en helt ny gestaltning i
form av parkeringsplatser och
ny cykelväg, samt en mindre

I Räddningstjänstens förebyggande arbete mot
bränder har man beslutat införa eldningsförbud
i Gammelstads kyrkstad. Det innebär bl a förbud
mot fyrverkerier och eldning utomhus i området.
För ytterligare information, läsa på:

www.lulea.se/raddning

Undersökningen
finns påkommer norrgående trafik
På grund
av VA-arbeten
INFORMATION
efterwww.lulea.se
Betongvägen
att omdirigeras via Cementvägen och Storsandsvägen under perioden måndag
Stadsbyggnadskontoret
31/1 kl 08.00 till lördag 12/2 kl 15.00.
Bygglovsavdelningen
inklusive
byggnadsnämnVid
frågor kontakta Rolf
Persson
0920-45 37 06.
dens expedition har begränsat öppethållande
Tekniska förvaltningen
måndag och tisdag den 31/1-1/2 2011 på grund
av personalutbildning.

Föräldraskap
med hjärtatexpedition
Ärenden till Byggnadsnämndens

hänvisas
till planavdelningen
plan 8,
Stadshuset,
Luleå
kommun
i samverkan med
studieförbunden
mellan
kl 10.00-12.00
har
glädjen
att bjuda båda
in tilldagarna.
en föreläsning med Lou
Rossling den 16
februarikommun,
kl 18.30-20.30971
i LandstingsLuleå
85 Luleå, 0920-45
Stadsbyggnadskontoret
huset. Lou Rossling är en mycket omtyckt föreläsare
och pedagog som inte lämnar någon oberörd. Lou
talar om VI
det SÖKER
ledarskapMEDARBETARE
som ett föräldraskap innebär
samt om att ha förmågan att se det positiva och hur
vi kan bli stärkta av varandra.
Information om studiecirkeln Familjeverkstan för
dem
somOCH
har barn
mellan 3-12 år samt info och
BARNUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
material kring övrigt föräldrastödsarbete i Luleå.
Kostchef
Föreläsningen är gratis.
Välkomna!

30 00, www.lulea.se

Stadsbyggnadskontoret
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Vård och omsorg

Semestervikariat 2011

lulea.se/10000nyaluleabor

Leg sjuksköterskor,
leg arbetsterapeuter,
Luleå kommun,
971 85 Luleå • 0920-45 30 00 • www.lulea.se
leg sjukgymnaster
Enhetschefer
Mer information och ansökan se:
www.lulea.se/ledigajobb

Luleå kommuns

Föräldraskap med hjärtat
Luleå kommun i samverkan med studieförbunden
har glädjen att bjuda in till en föreläsning
med Lou Rossling den

16 februari kl 18.30-20.30 i Landstingshuset
Lou Rossling är en mycket omtyckt föreläsare

Power Point
Mallar finns på Intranätet under
Tjänster och support/Kommunikation

Text Helvetica Roman

De la dolupta tuidem
• As sum rempele neseque vollaut oditatem.
• Et alibus nos nostint, nist volor maio omnis 		
cus que la dolupta tquidem periaest mi.
• Et pres de prese aut fuga. Doluptatium quidi
dolum esendam ipit et.Ficia si quatur, sed qui
id ut quisqui berum, cum ea dolorum eos dis.

Förnamn Efternamn
Datum

De la dolupta tuidem

Bild- och textyta
Helvetica Roman

skissbild

Förnamn Efternamn
Datum
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Brev och kuvert
Mall för brev finns i Office-paketet: Arkiv/Nytt/mina mallar
Denna variant av logotyp används endast i brevhuvud.
Kuverten har Luleå kommuns logotyp tryckt på framsidan.

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret

2012-03-06

Förnamn Efternam
Titel
Adressat(Tryck F11, för att hoppa till nästa)
Mottagare/Tjänsteställe
Utdelningsadress
Postnr o Ort

Skriv rubrik här (Klicka i markeringen).
Börja skriva här(klicka i markeringen)

POSTADRESS
Luleå kommun
Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
971 85 LULEÅ
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BESÖKSADRESS

TELEFON/ VÄXEL

MOBILTELEFON

0920-49 30 00

070-553 31 08

DIREKT

TELEFAX

45 31 08

PLUSGIRO

E-POSTADRESS

BANKGIRO

www.lulea.se

1 (1)

Visitkort och meddelandeblock
Visitkort och meddelandeblock ska innehålla logotyp samt
tjänstemannens namn med beskrivande titel och kontaktuppgifter.
Visitkortet ska även innehålla uppgift över den förvaltning och
verksamhet som tjänstemannen arbetar vid.

Förnamn Efternamn
TITEL

E-post: förnamn.efternamn@lulea.se
Tfn: 0920-45 67 89
Mobil: 070-123 45 67

Förnamn Efternamn
TITEL

E-post: förnamn.efternamn@lulea.se
Tfn: 0920-45 00 00 • 070-123 45 67 • Fax: 0920-45 55 66
Adress: Kommunikationskontoret, Luleå kommun, 971 85 Luleå
Besöksadress: Rådstugatan 13 • www.lulea.se

Förvaltning
Verksamhet
Luleå Kommun, 971 85 Luleå
Besöksadress: Rådstugatan 13
www.lulea.se
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