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FÖRORD

Den här manualen beskriver Bräcke kommuns grafiska profil. Vårt ansikte utåt.
Den uttrycker organisationens värderingar och bidrar till både extern och intern
identifikation. Tillsammans bygger vi bilden av Bräcke – lite närmare!

VARUMÄRKET BRÄCKE KOMMUN

Ett varumärke är ett löfte och en uppsättning förväntningar. Varumärket är det som
byggs utifrån, det vill säga vad invånarna i kommunen har för förväntningar på kommunen. Vad man upplever när man tänker på Bräcke kommun och vad vi gör för att
leva upp till de förväntningarna.
Vårt varumärke skapas på så vis av alla som bor och verkar i kommunen, men
även den interna förankringen är viktig för att ett varumärke ska anses som lyckat.
I våra verksamheter sker mängder med möten varje dag. Mellan lärare och elever,
undersköterskor och äldre, på biblioteket och mellan aktörer. Det är ett stort uppdrag
för oss som kommun att få alla dessa möten att fungera på ett sätt som ger en enhetlig bild av oss. För att kunna göra detta på bästa sätt har vi under året genomfört ett
varumärkesarbete och stärkt känslan hur Bräcke kommun upplevs och vad vi står för.
För att komma fram till hur Bräcke kommun upplevs gick vi under våren 2017 ut
och frågade invånare hur de skulle beskriva kommunen. Många beskrev Bräcke
som en bra kommun att bo och leva i, en trygg och vacker plats.
I sina beskrivningar av Bräcke
nämnde nästan alla ordet ”Nära”.
Nära till vattnet. Nära till naturen.
Nära till varandra.
Även 500 medarbetare i
organisationen och politiker
har fått tycka till. Genom
workshops och enkäter. Ordet
nära är ett återkommande tema.

LITE
NÄRMARE!

VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE

Ordet Nära var därför något som kändes naturligt att jobba vidare med och vi har
därför utgått från era beskrivningar i Bräcke kommuns uppdaterade varumärke.
Vi vill vara och förknippas med ”Bräcke kommun – lite närmare!”. Det är vårt löfte.
Känslan av närhet har vi sedan arbetat vidare med i kommunens grafiska profil där
färger, typografi, bilder, budskap och dekor bildar tillsammans en röd tråd i allt material som produceras. Från tryckt material som skyltar, affischer och annonser till vår
närvaro i digitala kanaler. Allt med syfte att förstärka och bygga varumärket Bräcke
kommun i alla olika sammanhang.

VÅRT GRAFISKA PROFILPROGRAM

För att få kraft i profileringsarbetet är det av särskild vikt att kommunen uppträder
visuellt enhetligt och att det är tydligt vad kommunen ansvarar för. Ett gemensamt
yttre bidrar till att uttrycka professionalitet och förtroende, vilket är viktigt i vår kommunikation med omvärlden.
En grafisk profil är de riktlinjer för hur kommunens trycksaker, marknadsföring
och digitala enheter ska utformas så att de ger ett enhetligt intryck. Ytterst ansvarig
för att riktlinjerna i kommunens grafiska profil efterlevs är avdelningscheferna på
respektive avdelning och enhet.
Inget profilprogram kan vara heltäckande. I frågor som inte omfattas av profilprogrammet, eller där tveksamhet råder, är det informationsansvarig som fattar
beslut på kommunchefens uppdrag.
Manualen finns att ladda ner som en pdf-fil på kommunens intranät
och www.bracke.se
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LOGOTYPE
Bräcke kommun logotype består av två delar. Kommunvapnet och texten.
De två delarna bildar tillsammans och de två bör aldrig skiljas åt.
Logotypen finns i tre olika utföranden. Den tvåradiga liggande ska användas i så stor
utsträckning som möjligt. De två övriga när den inte passar av formatskäl.
Logotypen trycks i fyrfärg (CMYK)

Negativa versioner med vit text finns av samtliga logotyper.
Används vid svart eller mörk bakgrund.

Liggande 2-radig logotype (huvudlogotype)

Liggande 2-radig logotype (huvudlogotype)

Liggande 1-radig logotype

Liggande 1-radig logotype
Liggande 1-radig logotype

Stående logotype

Logotypens friyta

Stående logotype

Logotypen bör aldrig ha mindre luft
kring sig än höjden av ”e” i logotypen.
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LOGOTYPE MED PAYOFF
Bräcke kommun logotype finns även i en version vårt varumärkeslöfte ”Lite närmare”
som så kallad payoff.

De båda versionerna finns även negativa med vit text .
Används vid svart eller mörk bakgrund.

Denna kan användas i de fall logotypen står för sig själv och där inte
budskapet ”Lite närmare” framgår i rubrik eller text.
Ex: Fastighetsskyltar, presentreklam där inte pratbubblorna får plats

Liggande 2-radig logotype (huvudlogotype)

Liggande 2-radig logotype (huvudlogotype)

Stående logotype

Stående logotype

OBS!
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LOGOTYPE MED PAYOFF I PRATBUBBLA
Om plats finns och man vill få in lite mer profilkänsla finns även logotypen med payoff
med en pratbubbla. Exempel på användningsområden för denna är t.ex. samprofilering, dvs när Bräcke kommun inte är huvudavsändare utan medarrangör vid olika
evenemeng. Ett annat område kan vara kläder. För detta ändamål finns en ”platt”
PMS-version som lämpar sig för screentryck eller brodyr.
Se exempel på användning längre fram.
Alla varianter finns med både svart och vit text samt i platta PMS-versioner.
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ALTERNATIVA LOGOTYPER

OBS!
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SVARTVIT VERSION
Om färg inte finns att tillgå finns även en svartvit version av logotypen
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LOGOTYPER MED AVDELNINGSNAMN
Logotyper med avdelningsnamn sätts på detta sätt med Arial Regular.
Mall för detta finns som Illustratorfil

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Bygg- och miljöavdelningen

Liggande med avdelningar.

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Bygg- och miljöavdelningen

Liggande med enh/arb.platser

Stående med avdelningar.

Sociala avdelningen

Arbetsmarknadsenheten

Bygg- och
miljöavdelningen

Teknik- och
infrastrukturavdelningen

Sociala avdelningen

Gimsätra

Skol- och barnomsorgsavdelningen

Tallgläntan

Stående med enh/arb.platser

Staben

Arbetsmarknadsenheten

Trollskogen

Tillväxtavdelningen

Gimsätra

Furugränd

Teknik- och
infrastrukturavdelningen

Staben

Sociala avdelningen

Skol- och barnomsorgsavdelningen

Trollskogen

Skol- och
barnomsorgsavdelningen

Tillväxtavdelningen

Vård- och
omsorgsavdelningen

Tallgläntan

Furugränd

Staben
Vård- och omsorgsavdelningen
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TYPOGRAFI
Bräcke kommuns huvudtypsnitt är Arial som är ett standardtypsnitt på både PC och Mac. (Times New Roman får användas,
men enbart för längre texter i dokument inom förvaltningsprofilen. Detta på grund av bättre läsbarhet i längre texter).
Som kompletterande typsnitt finns WC Mano Negra. Ett gratistypsnitt som laddas ner från: www.fontsquirrel.com/fonts/wc-mano-negra-bta
WC Mano Negra avänds främst för rubriker samt eventuellt underrubriker, hemsidesadress etc. Se exempel längre fram.

Arial, Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Arial, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
WC Mano Negra

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
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FÄRGER
DE FEM HUVUDFÄRGERNA
Bräcke kommuns huvudsakliga färgpalett består av fem färger som kan användas helt efter tycke och smak.
Färgerna i sig har ingen inbördes ordning.

Grön

Rosa

Gul

Blå

Orange

CMYK: 67/8/100/0

CMYK: 0/85/15/0

CMYK: 20/0/90/0

CMYK: 70/15/15/0

CMYK: 12/58/100/0

Pantone: PMS 369

Pantone: PMS 7424

Pantone: PMS 388

Pantone: PMS 7702

Pantone: PMS 1385

RGB: #61a837

RGB: #e84684

RGB: #dddd3b

RGB: #3aa7c9

RGB: #d67c24

KOMPLETTERANDE FÄRGER FÖR FÖRVALTNINGSPROFIL
För officiella dokument som ex. brevpapper och annan kommunikation där de färgglada pratbubblorna
och färgerna ovan inste ska användas kan istället någon av de tre färgerna i kommunens logotype användas.

Mörkblå

Röd

Guld

CMYK: 90/50/0/0

CMYK: 7/95/82/0

CMYK:25/25/85/20

Pantone: PMS 285

Pantone: PMS 1795

Pantone: PMS 871

RGB: #006eb7

RGB: #db2330

RGB: #af9b35
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VARUMÄRKESLÖFTE
Bräcke kommuns varumärkeslöfte är ”Lite närmare”.
För att fylla och förklara detta budskap används en mängd underbudskap:
Nära Arbete, Nära Fritid, Nära Uppleveleser, Nära .... etc.
Dessa går, och bör, variera i nästintill oändlighet.
Tillsammans bygger dessa ”Bräcke - lite närmare!”

Budskapen sätts i pratbubblor för att ge känslan av att det finns människor
bakom budskapen. Ett personligt tilltal.
Typsnittet WC Mano Negra förstärker detta med sin handtextade känsla.
Närmare, varmare och personligare. Inte så ”kommunalt”.

OBS! Dessa budskap används enbart för varumärkesbyggande kommunikation.
När det gäller kommunal information, som ibland kan innehålla tråkiga besked
för mottagaren, används en ren förvaltningsprofil med enbart kommunens
logotype och typsnittet Arial.

Några exempel på olika typer av Nära.....

LITE
NÄRMARE!
www.bracke.se

NÄRA
ARBETE

NÄRA
FRITID

NÄRA

UPPLEVELSER

NÄRA

MÄNNISKOR

Nära arbete
Nära företagande
Nära hem
Nära skola
Nära lek
Nära utbildning
Nära människor
Nära varandra
Nära andra
Nära trygghet
Nära omtanke
Nära omvårdnad
Nära hjärtat
Nära samverkan

Nära fritid
Nära friluftsliv
Nära sevärdheter
Nära upplevelser
Nära matupplevelser
Nära spänning
Nära jakt
Nära fiske
Nära ridning
Nära bad
Nära vatten
Nära skidåkning
Nära natur
Nära vildmark
Nära kultur

Nära kontraster
Nära hållbarhet
Nära utveckling
Nära framtid
Nära ursprung

Nära vinter
Nära sommar
Nära höst
Nära vår
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DEKORELEMENT
LÖSA PRATBUBBLOR
Pratbubblor finns både som lösa filer utan text där önskad text sätts i den aktuella enheten.

NÄRA
ARBETE
Pratbubblorna kan spegelvändas och roteras efter önskemål
för att passa aktuell layout. De kan antingen ligga i grupp som ett bottenhörn (se till höger) eller användas som fristående objekt.

NÄRA
FRITID

NÄRA

UPPLEVELSER

NÄRA

MÄNNISKOR

PRATBUBBLOR SOM BOTTENHÖRN

Se exempel på användning längre fram.

Pratbubblorna finns även monterade i grupp för placering i nedre
högra hörnet på olika enheter. Budskapen i bubblorna anpassas
antingen efter innehållet i enheten eller så används ett hörn
med generella budskap.
Hörnet ska alltid ligga utfallande.

Om färg inte finns att tillgå finns
även en svartvit pratbubbla.

Anpassningen av texterna i bubblorna görs med fördel i
Photoshopfilerna där varje bubbla ligger i ett eget lager.
Men en version där den översta bubblan är tom finns även.
Med den kan man sätta ett eget budskap i den bubblan
i InDesign.

OBS!
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Vid eventuellt bruk i svartvitt om färg
inte finns att tillgå sparas det aktuella
bottenhörnet enklast om till gråskala
i Photoshop.
Inga sådana filer finns färdiga.
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DEKORELEMENT
FÄRGADE PAPPER

FÄRGADE PAPPER MED BÖJ

Papperstexturen som används i pratbubblorna finns även
som lösa, rektangulära filer som kan användas i t.ex.
faktarutor i broschyrer etc.Se exempel längre fram.

Pappersbilderna finns även i en version med en böjd nederkant.
Denna kan användas där bubblorna inte ska eller kan vara med, men där man
ändå vill ge en mjuk känsla (en del av bubblan) och få in lite färg.
Exempel på använding är t.ex. försättsblad i förvaltningsprofilen.
Här finns även en mörkblå version med just för detta ändamål.
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BILDMANÉR
Konceptet ”Nära..” gäller även för bilder.
Bilder ska förmedla närhet och glädje och fokus ligger på människor i bild.
Även rena naturbilder får gärna ha människor med i någon form.
Bilderna ska ha ha hög kontrast och färgmättnad.
Bilder kan användas i pratubblorna, som hela bakgrundsbilder eller som
lösa vanliga rektangulära bilder beroende på typ av enhet.
En tumregel kan vara att bara använda en bildbubbla per enhet/sida.
Vid behov av fler bilder kan dessa ligga som vanliga rektangurlära bilder.
Ex. i inlagan på kommuntidningen, broschyrer etc.

14

PAPPERSVAL
Bräcke kommuns ”huspapper” heter Scandia 2000 och är ett matt,
obestruket papper.
Scandia 2000 kännetecknas av sin naturliga vithet, höga opacitet,
bulk och papperskänsla. Pappret finns i vikter från 80-440 gram
och även som kuvert.
Detta obestrukna papper kompletterar papperstexturen som finns
i de färgade pratbubblorna och förstärker den äkta, genuina och
naturliga känslan som kommuniceras genom allt.
Scandia 2000 är dessutom både Svanenmärkt och
FSC®-certifierat.

N
NAT ÄRA
URE
N!

Hållbart och ”nära naturen!”.
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TILLÄMPNINGSEXEMPEL
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ANNONSER
Texterna i pratbubblorna i hörnet kan varieras
beroende på innehåll i annonsen.

Profil/konceptannons,
helsida

WWW.BRACKE.SE

De stora bilderna i topp har även de formen
av en pratbubbla. Dels för att knyta samman
formen, men även för att ge hela annonsen ett
mjukare och personligare uttryck.

Platsannons
Kungörelse

BRÄCKERAR
E
INFORM
E14 avstängd
genom Pilgrimstad
måndag 7 oktober
StyckIli, utero, veruraccid
ne publicausa moremed
ieresimum publiqu astrum
utes ciam sedeatus ficis.
Forari senarbem musa
publium us, pescii consimi
hincus re o nina, urbis,
nihiliumus hota ia vericus
imoratuus intratura�
StyckIli, utero, veruraccid
ne publicausa moremed
ieresimum publiqu astrum
utes ciam sedeatus ficis.
Forari senarbem musa

För mindre annonser, ex små
enspaltsannonser, kan en enda
pratbubbla användas.
Denna kan innehålla något av
”nära-budskapen” eller något helt
annat, som t.ex. Bräcke informerar om det rör sig om ren kommunal information där de ”glada”
budskapen inte lämpar sig.

Välkommen till Bräcke kommun.

Nu söker vi två stycken

FÖRSKOLLÄRARE

styckIli, utero, veruraccid ne publicausa moremed ieresimum
publiqu astrum utes ciam sedeatus ficis. Forari senarbem musa
publium us, pescii consimi hincus re o nina, urbis, nihiliumus hota
ia vericus imoratuus intratura�
Tjänsten innebär publicausa moremed ieresimum
publiqu astrum utes ciam sedeatus ficis.Forari senar
bem musa publium us, pescii consimi hincus re o nina,
urbis, nihilius diemus hora ia vericus imoratuus intra
tura, quam patquiusque faut poribunte�
Du har ne publicausa moremed ieresimum publiqu
astrum utes ciam sedeatus ficis.Forari senbem musa
publium us, pescii�
Frågor om tjänsterna ne publicausa moremed ieres
imum publiqu astrum utes publiqu astrum utes�

LITE NÄRMARE!
I Bräcke är det nära till det mesta� Nära arbete och fritid�
Nära skola och lek� Nära natur och upplevelser�
Men kanske framför allt – nära mellan människor�
Och sedan lite brödtext quatur sunturiorrum fugiatis pa prorume
ndione vernatur autem inctasi ntibuscil intem distibuscil iliquam delit
int que liscia voluptiosa quatatem ut magnate ant repelestia nat�
Verovidus renimi, cores as dolut ut ut estrunt eatium voluptu riassintiur aci omnis et voluptis es simus et iditate ssediciendit que eles
ex es sum volupti onsedi conessed molorest aut autatum ipsandiae
rae� Bit et vent�
Sed magnis mo ommolupta quunt et ipsam, ut aut labore eaturio
rruntinvel incteseditam enditius, seque consequam re expel ma
sequatibus et quid qui beriassimus dolumquaes es et faccus eum�

Din ansökan astrum utes diemus hora ia vericus im
oratuus intratura, quam patquiusque faut diemus hor
ia vericus imoratuus intratura, quam�
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BROSCHYRER

VEM ANSVARAR FÖR AVFALLE
T?

RENHÅLLNINGSAVGIFT/TAX
A

Kommunen har ansva
ret för insamling och
behandling av hushå
Med hushållsavfall avses
llsavfall.
avfall som kommer från
hushåll och därmed
jämförligt avfall från
annan verksamhet.

Exempel på en informationsbroschyr i A5 format.
För t.ex. renhållning kan man jobba med mijöargument i
bubblorna, ex: Nära naturen.

Hushållsavfall delas in

Utdrag ur Bräcke komm
uns renhållningstaxa
finns på sista sidan
broschyr. I Bräcke komm
i denna
un är taxan uppdelad
i två delar, en grundavgift
en rörlig avgift. Grund
och
avgiften täcker de kostn
ader som inte är hämtn
relaterade, som nedan
ings:

i:

• Säck- och kärlavfall
• Grovavfall
• Slam från enskilda
avloppsanläggningar
(slamavskiljare och slutna

tankar)�

• Insamling och hante
ring
av farligtavfall
• Information och admi
nistration
• Tillgång till och trans
port från
återvinningscentrale
r

• Farligt avfall
• Latrin
• Trädgårdsavfall
• Avfall från fettavskilja

re

Det brännbara säck- och
kärlavfallet förbränns
och blir till el och värme
Det du lämnar på Återvin
�
ningscentralerna (ÅVC)
sorteras och används
materialåtervinning eller
till
då det inte är möjligt till
energiåtervinning�
Du har det yttersta ansvar
et för ditt avfall och att
det hamnar på rätt plats�
När det gäller kläder och
grovavfall i form av möbler
/saker är det miljömässigt
bästa alternativet att lämna
detta till en organisation
för återanvändning�

Entreprenörer

Hushållsavfall: Från
och med 1 december 2016 utförs tömnin
g av behållare för
hushållsavfall av Lundst
ams Återvinning
AB på telefon: 063-15
60 60�
Frågor relaterade till hämtn
ing av hushållsavfall och renhållningsf
akturor
besvaras av Bräcke kommu
n�

Gemensamt kärl

Alla som äger fastighet
med byggnad avsedd
för boende skall betala
grundavgift enligt Bräcke
kommuns renhållningst
axa antagen av kommu
mäktige 2013-10-24 §
nfull67� From 2017-02-01
börjar den nya taxan antage
kommunfullmäktige 2016-1
n av
2-14, § 169/2016 att gälla.
Bräcke kommuns taxa
för renhållning och renhål
lningsordning finns på
www.bracke.se. För hushål
l ingår ett (eller flera) kärl
beroende på typ av
abonnemang. Företag/verks
amheter hyr kärl.
Den rörliga avgiften betalar
du när du ställer ut ditt
kärl för tömning och får
det tömt� Det betyder
att du kan minska dina
renhållningskostnader
att källsortera bättre –
genom
exempelvis genom att
lämna dina förpackninga
återvinningsstationen�
r på

för ﬂer fastigheter i kom

munen

Om du som fastighetsäga
re har ett permanentboende i Bräcke kommu
n samt ett eller flera
fritidshus eller enbart
flera fritidshus i Bräcke
kommun, kan du välja
ett gemensamt sopkär
l
för fastigheterna�

Översyn av debitering

sregistret

Kontakta Bräcke kommu

n för mer information�

Slam: Revsunds Transp
ort AB fortsätter
att utföra tömning av slaman
läggningar
under 2017�

Alla som äger fastighet
med byggnad avsedd
I samband med att kommu
för boende skall betala
nen tar över faktugrundavgift enligt
reringen fr o m 2016-1
Bräcke kommuns renhål
2-01 görs en översyn
lningstaxa antagen
av debiteringsregistret
av kommunfullmäktige
för att komplettera
2013-10- 24 § 67�
med fastigheter och/ell
er fastighetsadresser
From 2017-02-01 börjar
som inte tidigare funnits
den nya taxan
med�
antagen av kommunfullmä
ktige 2016-12-14,
Översynen har utgått
§ 169/2016 att gälla. Bräcke
från fastighetsregistret
kommuns taxa
som baseras på Lantm
för renhållning och renhåll
äteriets register och
ningsordning finns
de fastighetsadresser/
på www�bracke�se�
byggnadstyper som
finns registrerade där.

Mer information:

Frågor relaterade till tömnin
g av slam
och slamtömningsfakturo
r besvaras av
Revsunds Transport AB
på telefon 0693204 93�

www�bracke�se
Tel� 0693-161 23, 161
97
VA-Ren@bracke�se
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ing 2018

d på din
Anser du att någon byggna
d så kan du
fastighet är felaktigt klassa
tten ”Omfylla i och skicka in blanke
som finns
klassning av byggnadstyp”
blanketten skall
på www�bracke�se, till
�
fotodokumentation bifogas
d som
Observera att om en byggna
s om till förråd/
varit bostadshus klassa
r bygglov
ekonomibyggnad så komme
ra upp
att krävas om du ska renove
samt att
den till bostadshus igen
a kommer bli
nybyggnationsreglern
,
gällande för renoveringen
se www�boverket�se�

Bräcke kommun informerar om renhållningen i
kommunen� Gällande ansvar, avfallssortering,
renhållningstaxa, återvinningsstationer
och slamtömning�

ellt påverEn omklassning kan eventu
ing och försäkka fastighetens värder
ring�

NÄRA
N
NATURE

Omtaggning
av kärl

2016 har ett
Under hösten/vintern
gning av kärl
arbete gällande omtag
utförts�
(som registSamtliga kärl får ny tagg
samt en etikett
reras när kärlet töms)
etsbeteckmed adress samt fastigh
ning�
och etikett
De som inte fått ny tagg
ert kärl
kommer få det nästa gång
ställs ut för tömning�
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-veckors turlista

Hämtningsdagar två

HÄMTNING
AV AVFALL

UDDA VECKA

MÅNDAG

för boende
Med byggnad avsedd
går att sova
innebär en byggnad som
r inte finnas
och laga mat i, det behöve
et.
indrag
el och/eller vatten

ing 2018

fram till behållare
Vid tömning ska väg
skick och behållare
hållas i framkomligt
vara fri från is och snö.
ditt avfallskärl
Du har ansvar för att
ras så att det lätt
innan tömning place
kan tömmas.
skärl ska på
avfall
Ni som har gröna
ut ert kärl för
hämtningsdagen ställa
.
tömning senast kl. 06.00

de-

de-Svedje-E
-Kälarne-Håsjö-Västane
Ulvsjö-Dockmyr-Gastsjö
Östansjöalla-Fisksjön-HåsjöbynLövudden-Väg 323-Bybo-V
et-Fugelsta-Rotsjö
jeland
-Sved
Övsjö
VästerÖvsjö

JÄMN VECKA

-Sörböle-Bölekylnäs-Höviken-Kilnäset
Gällö-Viken-Värviken-S
n-Marsätt-Samstagrimstad-Anviken-Fanby
Rensved-Hållborgen-Pil
E14-Stavre
emsviken- Sörviken vid
s-Dalh
amnä
sta-St
Lövsta-Hosjö-Främ

UDDA VECKA

Överfulla kärl

e vikt och volym, får
Överfulla kärl, både gälland
gå att stänga locket på
inte förekomma� Det ska
dvs den kraft som behövs
kärlet och dragvikten,
överstiga 15 kg�
för att dra kärlet, får inte
per
lla kärl debiteras 68 kr
Vid tömning av överfu
kr/370-literskärl (inkl moms)
100
och
rskärl
190-lite
nad�
gskost
+ ordinarie tömnin

Extra sopor

t hushållsavfall (för
Om ni tillfälligt har mycke
ert 190- eller 370-liters
grovavfall se nedan) och
en säck, bredvid ert kärl,
lämna
ni
kan
fullt,
är
kärl
tömning, det kostar 68
rie
ordina
i samband med
liter och 15 kg)�
kr per säck (max 100
vid särskilda skäl
kan
kärl
Större eller extra
till teknik- och infrastrukerhållas efter anmälan
turavdelningen�

TISDAG

RENHÅLLNING
2018

Omklassning av
byggnadstyp

Bräcke kommun | renhålln

-Björnön-Dövikennd-Brattbyn-Sunnestbyn
Ammerön-Förberg-Revsu
cksjön-Kälenen-Bodsjö-Finnäs-Våle-O
Skurun-Flatnor-Fagerås
nviken-Sjöändan
jö-Grö
iken-Brehungnäset-Sids
Tjutboda-Hunge-Gullbov

JÄMN VECKA

p-Stugusjö-

Motor
e-Sösjö-Lillkrog-BensjöGrimnäs-Mälgåsen-Bräck
n-Mordviken-Gimån
Löningsberg-Stensmyra

UDDA VECKA

ONSDAG

Bräcke kommun informerar:

• Rådgivning
• Investeringar, ränto
r och
avskrivningar
• Planering

orsäng-Fjällsta-Tavnäsken-Landsom-Bergvik-T
Binnäset-Hanåsen-Sörvi
gsjö-Börjesjö-Holmsjösgård-Sundsjöåsen-Bog
Björsjö-Mjösjö-RissnaÅ
Petters-Moarnaven
gen-S
-Lugnviksvä
Sunnerå-Håvdsjö-Nyhem
g 323-Öratjärndalen
Gimdalen-Grötingen-Vä

JÄMN VECKA

äset-Strandåker-Åsberget-Gråssjön-Alan
Bygget-Bröckling-Hemsjö
n-Lill Tivsjön-Öraåtjärn
å-Harbäcken-Mörtudde
Flyarna-Båthällan-Ljung
Måsjön-Ösjönbäckästan
den-V
örbyg
Åmyrriset-Kråkstensjö-S
allsjön-Ansjö-Hällesjö
Storåsen-Hucksjöåsen-V
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Bräcke kommun | renhålln

2

18

KOMMUNTIDNING
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Exempel på omslagslayout av kommunens tidning Inblick.
Här jobbar man med olika färger på pratbubblan i topp
beroende vilken bild man använder.
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Rubrik

Sid

SKIDÅKNING
ÅRET RUNT!
Mid Sweden 365 är äntligen i full gång!
Skidåkning i perfekta förhållanden i
världens längsta skidtunnel i naturberg
- 365 dagar om år!
Sid. 10-12

Besökshunden
Bosse Bengtsson
Sid. 20-21

Rubriken på huvudartikeln
sätts i det handskrivna typsnittet.
Övriga rubriker och all annan text
sätts med Arial.
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Omslaget avslutas med en svag böj och ett antal puffar för
artiklar i tidningen. Dessa sätts med de olika profilfärgerna.
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AFFISCHER
ACKE.SE

WWW.BRACKE.SE
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En affisch på temat ”Tyck till” för att
göra kommuninvånarna delaktiga i beslut.
I bubblorna ”Nära”-budskap som är relaterade.
Påverkan, delaktighet, samverkan, tillsammans etc.

”Tilsammans skapar vi bättre näringslivsklimat”

EN WORKSHOP
FÖR NÄRINGSLIVET
Hej företagare! Välkommen att delta i en workshop med målet att
ta fram en gemensam plan för att utveckla näringslivsklimatet�
• KÄLARNE

Hotell Östjemten

13 nov kl� 18–21

• PILGRIMSTAD Bryggeriet

14 nov kl� 18–21

• REVSUND

Revsundslogen

20 nov kl� 18–21

• BRÄCKE

Folkets Hus

21 nov kl� 18–21

Vi bjuder på värmande soppa och gott bröd, kaffe och kaka�
Anmälan senast 6/11 för träffarna i Kälarne och Pilgrimstad,
och senast den 13/11 för de i Revsund och Bräcke.
E-post: tillvaxt@bracke�se | Tel. 069-161 43

Ett exempel på affisch för en workshop för näringlivet.
I bubblorna jobbar man med näringslivsrelayerade ”nära”-budskap.
Ex. Nära företagande, Nära affärer, Nära samverkan etc.
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VYKORT
Några exempel på vykort från Bräcke kommun.
Bilder i pratbubblorna som kommunicerar ”Nära” på olika sätt.

NÄRA UPPLEVEL

SER!

I Bräcke är det nära till det mesta� Nära arbete
och fritid� Nära skola och lek� Nära natur och
upplevelser� Men kanske framför allt
– nära mellan människor�
www�bracke�se

LITE
NÄRMAR

E!

NÄRA FA

MILJEN

!
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GRATULATIONSKORT
För olika representationssammanhang
finns en mall för kort. Ex. 50- och 60årsgåvor, 100-åringar, nyfödda, 25 år i
tjänsten, nya företagare eller något
generellt att fira och uppmärksamma.

Stående kort
Format: 99x210 mm
Fyrsidiga med helt vit insida med
plats för personlig hälsning och
namnteckningar.

För dessa kort finns en specialversion av
pratbubblorna i form av ballonger med
Bräcke kommuns logotype.

Liggande kort
Format: 99x210 mm (ihopvikt)
med figurstansade ballonger
som en ”halv” sida.

Korten stoppas
i vita kuvert med
kommunens logotype.
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FORDONSDEKOR
Fordonsdekor måste alltid anpassas efter aktuell bilmodell,
men här är två exempel på hur det skulle kunna se ut.

Exempel på större dekor för kommunala bilar.

Exempel på diskretare dekor för t.ex. förmånsbilar.
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SKYLTAR
Exempel på fasadskyltar för fastigheter.
Här används pratbubblorna, men fyllda med en fast
färg istället för den färgade papperstexturen.
Alla fem huvudfärger får användas, men även någon av
färgerna ur förvaltningsprofilen kan användas om man
bedömer det lämpligt.

Förskolan
Galaxen

Biblioteket
Bräcke
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LITE NÄRMARE!

LITE NÄRMARE!

LITE NÄRMARE!

LITE NÄRMARE!

LITE NÄRMARE!

ROLLUPS OCH
BEACHFLAGGOR
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NAMNBRICKOR
Namnbrickor för personal produceras i formen av pratbubblan.
Dessa figurskärs vid produktion och på baksidan monteras antingen en
nål eller en magnet för att fästa på plagget.
Mallar finns för alla färger.
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KLÄDER
För klädtryck används logotypen med pratbubblan.
Färg på text och bubbla anpassas efter plaggets färg.
Ex. vit text i logon för mörka plagg, och en färg på bubblan
som ger bra kontrast mot plaggets färg.
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FACEBOOK & INSTAGRAM
Samma profilbild används både på Facebook och Instagram.
Detta är ett av de få undantagen där kommunvapnet får användas utan
tillhörande text.
Mall för sidhuvudet på Facebook finns och den både kan och bör varieras lite
då och då. Den kan t.ex. se ut som i exemplet med många pratbubblor, men
kan även ha en stor bild med infälld pratbubbla.
Väljer man det senare kan man till exempel byta fyra gånger per år efter
årstid. Förslagsvis då också med lite olika inriktning på bilderna.
Nära fritid, nära arbete, nära människor etc, etc.
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FACEBOOKINLÄGG

Avsluta alla former
av inlägg med de
två hashtaggarna:
#bräckekommun
#litenärmare!

Detta för att
hjälpa till att
etablera
konceptet
”lite närmare!”

VANLIGA INLÄGG

SPONSRADE INLÄGG

LÄNKADE INLÄGG

För dagliga verksamhetsinlägg finns en mall
med den hel pratbubbla.

För sponsrade inlägg används samma mall
som för vanliga och även här väljer man en
”nära”-rubrik som passar eller använder den
generella ”lite närmare!”.

När man delar en artikel från www.bracke.se
hämtas med automatik en bild in från hemsidan (om det finns någon). Denna bild byter
man ut mot en egen.

Här lägger man till en knapp för läs mer.

Eftersom bildformatet har en låst proportion
hos Facebook för denna typ av inlägg
använder vi här en halv pratbubbla.

I botten ligger en logotype och plats för ett
budskap. Här väljer man själv om man vill
använda det generella ”Lite närmare!” eller
något mer specifkt som passar inläget.

OBS! Samma mallar används även för Instagraminlägg. Här rekommenderas dock att man gör separata
inlägg på Instagram snarare än delar från Facebook (eller tvärtom). På Instagram bör man arbeta mer
konsekvent med flera olika hashtaggar. Både de två ovan nämnda men även flera relaterade till inlägget.

Även denna inläggstyp har en egen mall
och här går det också att ändra ”närmare”rubriken.
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Samprofilering
I de fall Bräcke kommun inte är huvudavsändare, t.ex. om man
är medarrangör av ett evenemang finns en särskild logotype med
varumärkeslöftet/pay off ”Lite närmare” i en pratbubbla.
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SAMPROFILERING
MICKELBACKEN

50 år!

Logotypen finns
med de fem olika
färgerna på pratbubblan om man
kan välja frittt den
som passar bäst.

Det vill vi ﬁra med er under vecka 7! Kom till
Mickelbacken – gammal som ny åkare eller åskodare

KOLBULLEKVÄLL

PROGRAM:

I HÄRLIG FÄBODMILJÖ VID LILLSANDSVALLEN
Tisdag 14/2 kl. 18–21TISDAG 11 AUGUSTI KL. 18.30
• Gratis åkning och pjäxdisco
Måndag 13/12 kl. 18.15–20

After Summer
Mittlandia i Ånge 22 november kl 18–21

Tema: Värdskap
Föreläsning med Mattias Grapenfelt

Vi summerar också sommaren och blickar framåt
i tvärgruppsdiskusioner.

• Prova på träning – låna utrustning gratis!

Onsdag 15/12 kl 18.15–20

• Prova på träning – låna utrustning gratis!

Torsdag 16/2 kl. 18–21
• Gratis åkning och pjäxdisco

Lördag 18/2 kl. 11–15

• Gratis åkning
• Slalombanor i olika svårighetsgrader
• Grillen öppen hela dagen med hamburgar och kolbullar
• Lyssna på den spännande historien om backens uppkomst
• Musikunderhållning
• Godisregn kl. 13.00
• Utställare på plats i backen
• After ski på Camp Viking kl. 15.00

LE
KOliLngBonUoLch dryck

Söndag 19/2 kl. 11–15
Gratis åking

70 kr

med

KAFF
ESE
TIP RVERIN
FÖRS SRUNDA G
Ä
TUNN LJNING AV
BRÖD
GETO OCH
ST

Värdskap både inåt och utåt från
verksamheten har alltid spelat
en central roll för att bygga framgångsrika produkter.
Mattias Grapenfelt har över 20 år erfarenhet
från arbete inom ﬂera roller och positioner i
turismnäringen och har med sig både ledarens
och golvets perspektiv.
Mattias delar med sig av sina erfarenheter genom entuiasmerande föreläsningar kring att
leverera värdskap i världsklass.

Föreläsningens innehåll:
• Frontpersonalens viktiga roll som
marknadsförare
• Ditt personliga ansvar att ha rätt inställning
till mötet med människor
• Varför värdskap?
• Konsten att få människor att känna
sig välkomna

UNDERHÅLLNING AV:

CUJO IS A CAT

Enheterna
bör avgränsas
mot sidfoten.
Antingen med
en bild eller
en tunn linje

ALEXANDRA OCH ROBIN LINDQVIST
NORLBYGDA MUSIKANTER
Ett samarrangemang mellan
Rissnaortens hembygdsföening och:

Ett samarrangemang mellan:

Kommunens logotype med pratbubbla placeras i botten av aktuell enhet
mot vit botten. Finns fler logotyper placeras dessa enligt skisserna.
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Förvaltningsprofil
De glada pratbubblorna används enbart i marknadsföringssyfte.
På rent kommunalt kommunikationsmaterial som ex. brevpapper,
kurvert etc. används enbart kommunens logotype.
Här bör även det handtextade typsnittet undvikas i rubriker.
Det kan dock användas för t.ex. webbadress.
Ibland skickas information och beslut som kan vara av negativ
karaktär för mottagaren och då kan de positiva och glada
bubblorna verka stötande.
För att få in lite färg jobbar vi istället med färgade linjer på
t.ex. brevpapper och det finns även färgade bakgrunder med
papperstextur för t.ex. försättsblad till rapporter, dokument och
liknande.
Undantaget från detta är visitkort som har bubblan med.

32

Kuvert med adressen tryckt på fliken bak.

ACCIDENSMATERIAL

Bräcke Kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke

Korrespondenskort.
99x210 mm

Visitkort, dubbelsidiga

Josefine Larsson Informatör
Telefon: 0693-161 44
Bräcke Kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke

E-post: josefine.larsson@bracke.se

Telefon: 0693-161 00 | E-post: bracke@bracke�se | www�bracke�se

Besöksadress: Hantverksgatan 25

!
IL TE AR.Ese
M.bracke
R
NÄ www

Postadress: Box 190, 843 21 Bräcke
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BREVMALL

Bräcke | 2018-01-01

Wordmall för vanliga brev.
Skrivs ut eller skickas som pdf.

En neutral brevmall
utan särskilda fält i sidhuvud
En ingress i Arial bold. voluptatios percipsam ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae. Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost,
conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que placcatquae venit quiatin et
eumquiae. Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio. Alissum verem sit velique l
Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd�Otatur, sit occus dolupta
cus, cum reiumqu atibus ipsanih itatemqui as eati voluptam soluptam que voluptatios percipsam
ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae� Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost, conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que
placcatquae venit quiatin et eumquiae� Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio� Alissum verem
sit velique late veles num utatemp orerum ipit faccus es simoluptate dolupieni viditint as quostin
cullenis quia consedi blaccus dolorum alit omnimporem ius quaeseq uundita temqui doles est,
suntibus doluptatis doluptas andigen dandiant�
Eversped quas reptur, nonsequ amenima sequam, sam as venim rem� Excea quostia et fugit, ute
consequ iasperit, soluptam et quo consero te ne veleste mporepe liquundipsum faccabor reptate
voluptat maionse quunde voluptatem� Nam antiae auda cuptatem veliti dolecessi conseniment
quam, quametur, quassecto maximagni offictem. Nam fugitibus, aut alita que comnimus estore
perio quam, tetur? Lorpor maior aute doluptur mosam liquatemque explis si solores auda volupta in nis as sitatemperis solloremque nobis magnia sapit, elles et et estotati optae� Epe pellatur,
conseque num eum aut dolo etur suntusdantia velis ide peribus maioris ea alictus�
Net estionet od magnatur aspicit omnimus, et qui berem reriberchil expella core cus et et, sumquuntias evello eaturibeaqui dolorest, voluptat ium volor aliqui aceptas delitate vendaeprae volupti
sae nihit, que aut offic to oditiorio. Et excerior soluptam de nam ent ut hiciunt pre vel mint eruptat
essit et eum quam audicto rumquatur, ventur? Qui voluptas ut iusanti doluptatium, core cores pos
estio� Nequund aescid exerio� Nequas num veleseq uatetur emporiae� Il mo ipsapis vellectem
quaessit essumquia aut voluptatet quibus elenis mossit qui ra int eos alit enimo bea doluptaquate
quasperum similiq uiatemporum labor sitis iunt adit, quae quia nos explat vellacc umquate perionsequos simsitatemodis quosam hariamus quam, et, simperovid magnis dolest, qui ommo quia
cus, none vid
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DOKUMENT
Samtliga typer av dokument är färgkodade efter typ och har ett försättsblad med samma layout.
Fem färger finns att välja på. Skulle behov uppstå för fler färger läggs guld och röd till.

Delegationsbeslut

Protkoll

Styrdokument

Protokoll

Tjänstemannaförslag
Dokumenttyp

Dokumentets
titel

Svar på
medborgarförslag
framtida nattåg

Diarienr: 2017/001

Diarienummer
eller datum

2017-02-24

En rubrik för
detta protokoll

AVSÄNDARE:

MOTTAGARE:

Nämnd/avdelning
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@bracke�se

Organisation
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@org�se

En rubrik för
detta delegationsbeslut

Avsändare och
mottagare eller
annan generell
informaton

AVSÄNDARE:

MOTTAGARE:

Nämnd/avdelning
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@bracke�se

Organisation
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@org�se

2017-02-24

En rubrik för detta
styrdokument

Fastställt av: Förnamn Efternamn
Diarienr: 2018/01
För revidering ansvarar: Förnamn Efternamn
För eventuell uppfölljning ansvarar: Förnamn Efternamn
Dokumentet gäller för: Xxxxxx
Dokumentet gäller till och med: 2019-01-01

Tjänstemannaförslag
Delegationsbeslut

Styrdokument

Yttrande
Diarienr: 2017/003

Yttrande

Diarienr: 2017/002

En rubrik för
detta yttrande

AVSÄNDARE:

MOTTAGARE:

AVSÄNDARE:

MOTTAGARE:

Nämnd/avdelning
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@bracke�se

Organisation
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@org�se

Nämnd/avdelning
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@bracke�se

Organisation
Handläggare: Förnamn Efternamn
E-post: fornamn�efternamn@org�se
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DOKUMENT - INNEHÅLL
Innehållsidorna i dokumenten följer samma konsekventa layout oavsett innehåll.
Den vertikala linjen i sidhuvudet, dokumenttypsnamnet samt linjen i sidfoten färgkodas efter
dokumenttyp (samma som försättsbladet).
Delegationsbeslut

Protkoll

Styrdokument
PROTOKOLL

STYRDOKUMENT

Sid 2 (2)

Datum: 2018-01-01
Plats och tid: Förvaltningshuset, Bräcke

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Datum: 2018-01-01

Diraienr: 2017/001

Handläggare: Liv Edström

E-post: liv�edstrom@bracke�se

Sid 2 (2)

Dokumenttyp

Dokumentets
titel

Svar på medborgarförslag
Framtida nattåg
Gunilla Blix lämnade den 27 mars 2017 in ett medborgarförslag ”Framtida nattåg”.
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
I medborgarförslaget yrkar förslagsställaren att Bräcke kommun ska bevaka Trafikverkets
kravspecifikation inför upphandlingen av framtida nattågstrafik med syfte att säkra att tågen
stannar i Bräcke�
SJ har av lönsamhetsskäl lagt ned tre av fyra avgångar med nattåg till Jämtlands län, och samtidigt dragit in stoppen vid Bräcke station� I mars 2017 utlovade regeringen en regeländring och
upphandling för att trygga nattågstrafiken mellan Malmö-Stockholm-Åre. Eftersom Trafikverket
ännu inte har fått några ytterligare instruktioner eller resurser har upphandlingen inte påbörjats�

Innehåll

Nämnd: Xxxxx

Bräcke kommun har stort intresse av att antalet avgångar från stationer inom kommunen ökar
och att en utvidgad nattågstrafik inkluderar stationen i Bräcke. Ansvaret för att bevaka kollektivtrafikfrågor ligger hos tillväxtavdelningen som regelbundet deltar i samråd och planeringskonferenser tillsammans med trafikoperatörer och olika offentliga aktörer.
Efter kontakt med den tjänsteman som ansvarar för infrastruktur och trafik hos Region Jämtland
Härjedalen har det visat sig att de också delar kommunens syn, och kommer att framföra till
Trafikverket att nattågen bör stanna i samtliga kommunhuvudorter de passerar.

Dokumenttyp
och fält för olika
dokumentspecfik
information

Sid 2 (2)

Dokumentnamn

Beslutad av: Xxxxxx

Datum: Xxxxx

Tidigare beslut: Xxxxxxxx

Paragrafer: §1, §2, §3

Rubrik på detta protokoll

Rubriknivå 1

En ingress i Arial bold. voluptatios percipsam ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae. Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost,
conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que placcatquae venit quiatin et
eumquiae. Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio. Alissum verem sit velique l

En ingress i Arial bold. voluptatios percipsam ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae. Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost,
conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que placcatquae venit quiatin et
eumquiae. Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio. Alissum verem sit velique l

Beslutande:

text i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd�Nem sereperi delisquat laceper
ibusciam apera ium voluptates vendamus rem fugit, te commoloris soluptaero comnimp oribus�

Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd����

Borerum et doluptati anditamet hiliantiis natus dolorio optatis arciat eum liscient voluptatio� Endis
plaboresse poribust omnihilitia cumquaero volor rendistiur min ne seque magnis con num qui ullor
alitatum cones reptaturio elit, officia venimpe cusdam vendipsam, odignis si ommolor eiusapis ut
eum que molorio nemporitio totatus aut apero to tem aliquat qui tempossit et asit, qui officte quia
cus voluptiatur, to etumqui aturibeaquia voluptatias expe nos errovid ut iur, nihicit ibusam quibust,
optas di tet qui alit et dolliqu iderum latemolum veligent�

Övriga deltagare:
Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd����
Justering:
Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd����

Rubriknivå 2

Utses att justera:

Is andendi blatecabo. Nam dolore officab oritio. Um ut quossum veniae omniate mporent minis
aute sero culliti umquunti rehento dem de volo eum ercimil millictem quuntore nonest, et untur
sandaer natur, etur res dignimaximi, offic tem doloriorpor re por alitat rem et quos pro dolores equatiora di di accust, sunte maio tem denis abo� Nam enet, quae� Equo et ut utemporecab imaximolum re quatium velita nimagnit aut eaquia nobis sit faccaessi veliqui dolum earum et quatureiunt
etum voloria de dellandit videbitius dest, veniam dolorer ibusant aspelitatiis quae num qui a�

Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd����

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Justering av protokoll:
Justeringen av xxxxx protokoll xxxx-xx-xx har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla�
Anslagstid:
xxxx-xx-xx till och med xxxx-xx-xx

�
Rubriknivå 3
uae doluptaes inihic tempore sseque cum ad que nobitat quas reperferrum suntium res at aut
magnihicit maximus undit et, odiati di qui beaqui offictum sim reprehe nihicime in eatur aut lanis dit
assint omnis rerum fugiasperio qui beario� Itae nus�
At et exped et ut acimporrovit pore laut volut fuga� Qui omnis solutem nis ero ommo consequatem
ad eni aut aut dolorrunt�
Em essumet, occum quia quid etur magnatempos modia comnim eati dera custio el id molut aut
enia imil ea pero voluptae velectis aciis excearc hitat�
Ipsus di ne dolupti oriorit ibusda abo� Apero temposant adiatque corerror aut dolorestrum quae
iur? Qui cus cus comniet possimint auditiossita verupid iossit officil labore nosandia dolupti beruptat enistio nsequam, acerro consed quas non reptatur, ut quati delique sequas moloribea plandae

Förvaringsplats:
Kommunkansliet
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Delegationsbeslut
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Yttrande

DELEGATIONSBESLUT

YTTRANDE

Sid 2 (2)

Datum: 2018-01-01

Nämnd: Förnamn Efternamn

Datum: 2018-01-01

Diarienr: 2017/002

Handläggare: Förnamn Efternamn

Vårt diarienr: 2017/002

Ärendetyp: Xxxxxx

Delegat: Förnamn Efternamn

Sid 2 (2)

Ert ärendenr: 00001

Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2017-05-04

Ärenderubrik

Rubrik på detta yttrande

Beslutsunderlag:

En ingress i Arial bold. voluptatios percipsam ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae. Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost,
conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que placcatquae venit quiatin et
eumquiae. Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio. Alissum verem sit velique l

Ange vilka bilagor som finns till ärendet....

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Beslut:
Ange vad som har beslutats� Detta görs i presens, exempel xxx beviljas bidrag med xxx kronor�
Bakgrund:
Beskriv ärendet så att en person som inte är insatt i det förstår vad det handlar om�

Medborgarförslaget bifalls och uppdraget att fortsatt bevaka fråga om statlig upphandling
av nattågstrafiken åläggs tillväxtavdelningen.

Liv Edström

Anna Jensén Salomonsson

Utredare

Avdelningschef

Eversped quas reptur, nonsequ amenima sequam, sam as venim rem� Excea quostia et fugit, ute
consequ iasperit, soluptam et quo consero te ne veleste mporepe liquundipsum faccabor reptate
voluptat maionse quunde voluptatem� Nam antiae auda cuptatem veliti dolecessi conseniment
quam, quametur, quassecto maximagni offictem. Nam fugitibus, aut alita que comnimus estore
perio quam, tetur? Lorpor maior aute doluptur mosam liquatemque explis si solores auda volupta in nis as sitatemperis solloremque nobis magnia sapit, elles et et estotati optae� Epe pellatur,
conseque num eum aut dolo etur suntusdantia velis ide peribus maioris ea alictus�
Net estionet od magnatur aspicit omnimus, et qui berem reriberchil expella core cus et et, sumquuntias evello eaturibeaqui dolorest, voluptat ium volor aliqui aceptas delitate vendaeprae volupti
sae nihit, que aut offic to oditiorio. Et excerior soluptam de nam ent ut hiciunt pre vel mint eruptat
essit et eum quam audicto rumquatur, ventur? Qui voluptas ut iusanti doluptatium, core cores pos
estio� Nequund aescid exerio� Nequas num veleseq uatetur emporiae� Il mo ipsapis vellectem
quaessit essumquia aut voluptatet quibus elenis mossit qui ra int eos alit enimo bea doluptaquate
quasperum similiq uiatemporum labor sitis iunt adit, quae quia nos explat vellacc umquate perionsequos simsitatemodis quosam hariamus quam, et, simperovid magnis dolest, qui ommo quia
cus, none vid

Utdrag till Gunilla Blix

Sidfot

Brödtext i Arial regular� 10 punkters grad och 14 punkters radavstånd�Otatur, sit occus dolupta
cus, cum reiumqu atibus ipsanih itatemqui as eati voluptam soluptam que voluptatios percipsam
ex et ut odit voloruntio odiscit ut ut ium nullorem cuptaecest ex excero quae rem quae� Dus ipsundi asi offictemped quibea incim nost, conest, torenimporio quid quat velecature si acillit el incit que
placcatquae venit quiatin et eumquiae� Velias ma nonsequ aerita aborpori volorio� Alissum verem
sit velique late veles num utatemp orerum ipit faccus es simoluptate dolupieni viditint as quostin
cullenis quia consedi blaccus dolorum alit omnimporem ius quaeseq uundita temqui doles est,
suntibus doluptatis doluptas andigen dandiant�

Delegatens namn

Handläggarens namn

Eventuell titel

Eventuell titel

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Handläggare

Avdelningschef
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