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§ 126 2021.330 KS

Uppdatering av grafiska profilen
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns grafiska profil har sett likadan ut sedan många år. Senast politiskt
beslutade manual är från början av 2000-talet, en uppdatering som inte fastslogs politiskt
gjordes 2013.
Den befintliga grafiska profilen börjar bli omodern och uppfyller inte dagens behov, när det
gäller exempelvis digitala kanaler och tillgänglighet. Kommunikationsenheten har därför tagit
fram ett förslag till uppdatering av den grafiska profilen för Alingsås kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Syftet med uppdateringen är att den grafiska profilen ska vara modern, tidsenlig, tydlig och
konsekvent. Den ska uppfylla de krav som finns idag när det gäller tillgänglighet i form av
kontrast och läsbarhet. Den ska vara enkelt applicerbar även i digitala kanaler och inte bara
på trycksaker. Alingsås kommun ska framstå som en sammanhållen organisation för
mottagaren oavsett förvaltning, verksamhet eller ämnesområde.
Sammanfattningsvis innebär förslaget till uppdatering följande:
Alingsås kommuns logotyp ändras inte
Det görs en renodling av typsnittsuppsättningen, inga nya typsnitt adderas.
Färgpaletten uppdateras, skalas ner och anpassas för att möta tillgänglighetskraven i fråga
om kontrast.
De grafiska element/ikoner i form av kaffekoppar, cyklar, ankor etc. som tidigare funnits tas
bort.
Eftersom det rör sig om en uppdatering och inte en helt ny grafisk profil kommer det inte att
uppstå något behov av att byta ut skyltar och liknande, eventuella ändringar kan istället
göras löpande.
I samband med en uppdatering av den grafiska profilen planeras även en introduktion av nya
mallar i Office-programmen, där kommunens tjänstepersoner enkelt kan skapa korrekta
dokument och rapporter med ett professionellt utseende som följer gällande
tillgänglighetskrav.
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Observera att det sedan tidigare finns en grafisk profil för Alingsås platsvarumärke.
Distinktionen mellan de grafiska profilerna för platsen och organisationen Alingsås kommun
förklaras i bilagan, Alingsås kommuns grafiska profil 2021.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Alingsås kommuns grafiska profil 2021 antas.
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