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Avstamp

Tyresö kommuns varumärke är 
resultatet av en sammanvägning 
av vår identitet, profil och image. 
Identiteten står för hur vi är,  
profilen för hur vi vill uppfattas 
och imagen för hur omvärlden 
uppfattar oss. 

Vår grafiska profil bygger på kom-
munens vision och ska ge mot-
tagaren den bild av Tyresö som vi 
vill förmedla. 

Allt material från kommunen ska 
ha en struktur där namnet, logo-
typen och färgerna visas på rätt 
sätt. Det gör Tyresö kommun till 
en tydlig avsändare som är lätt att 
känna igen. Använder vi den gra-
fiska profilen minskar risken för 
förvirring och missförstånd.

Det finns tre viktiga skäl till varför 
det är klokt att klä kommunikatio-
nen i en samlad grafisk profil. 

Skapar identitet. När vi i all vår 
kommunikation uppträder kon-
sekvent kan alla uppfatta att det 
är vi i Tyresö kommun som står 
bakom ett meddelande. 

Ger trovärdighet. En genomtänkt 
grafisk profil ger ett professionellt 
intryck och förstärker våra bud-
skap positivt. 

Spar tid och pengar. När vi 
använder den grafiska profilens 
riktlinjer behöver vi inte fundera 
över det grafiska utseendet utan 
kan koncentrera oss på innehållet 
i vad som ska kommuniceras. Det 
sparar både tid och pengar.

Använd den grafiska manualen – 
den hjälper oss att göra rätt!

Den grafiska profilen togs fram 
2007 och uppdaterades 2012.

Syftet med den grafiska profilen är att stärka Tyresö kommuns identitet 
och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som utgår 
från kommunen. Ett enhetligt ansikte utåt är en bra förutsättning för en 
stark och framgångsrik verksamhet.

44 Kontakta Tyresö kommuns informa-
tionsenhet eller kommunikationschef om du 
har frågor om den grafiska profilen.
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Logotyp

tyr01_1rad_cmyk

tyr01_1rad_pos

tyr01_1rad_neg2_bw

tyr01_1rad_neg1_cmyk

tyr02_3rad_cmyk

tyr03_vapen_cmyk tyr03_vapen_bw

Texten i logotypen är framtagen 
speciellt för Tyresö kommun. Text 
och vapen bildar tillsammans en 
bild som inte får modifieras.

Logotypen ska alltid finnas med 
på våra publikationer så att 
det tydligt framgår att Tyresö 
kommun är avsändaren.

Logotypen med det stiliserade 
vapnet är varumärkesskyddat hos 
patent- och registreringsverket. 

I första hand använder du den 
enradiga logotypen som finns i 
färg, svartvitt och i negativ version. 
Den treradiga varianten använder 
du i undantagsfall när det forma-
tet passar bättre, till exempel på 
presentprodukter.

Tvåradig variant finns inte.

Färglogotypen ska om möjligt 
placeras mot en vit bakgrund. I de 
fall färgvalet är begränsat ska du 
använda den svartvita logotypen.

Den negativa logotypen använ-
der du mot mörkare bakgrunder, 
till exempel mot vår huvudfärg 
Tyresöblå (se avsnittet Färger på 
sidan sju).

Logotypen är en bild
När vi skriver Tyresö kommun 
ska Tyresö stavas med stort T. 
Logotypen ska ses som en bild 
som är lätt att känna igen, ingen-
ting man ska läsa. En utförligare 
förklaring till varför vår logotyp 
ser ut som den gör finns på 
tyreso.se/grafiskprofil.

Tyresö kommuns logotyp är den främsta symbolen för vår organisation. 
Logotypen består av en stiliserad text och kommunvapnet. Den gäller 
för kommunens samtliga verksamheter.
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Frizoner.

Logotyp

Ändra inte logotypens färger.

Använd inte effekter på logotypen, till 
exempel skuggning.

Ändra inte delar av logotypen.

Förvräng inte logotypen.

Dela aldrig upp logotypen. Använd istället 
den treradiga  varianten vid behov.

y-höjd x-breddx-bredd

y-höjd

Det finns två alternativ för hur du 
ska placera logotypen på en tryck-
sak – centrerat eller till höger 
längst ner på sidan.

På broschyrer och foldrar ska 
kommunens logotyp helst pla-
ceras på framsidan. På baksidan 
ska logotypen alltid finnas med, 
vid behov kompletteras den med 
förvaltningens eller enhetens 
namn och adress, respektera dock 
frizonerna. Du får inte placera 
egna symboler i direkt anslutning 
till logotypen.

Observera att Tyresö kommuns 
logotyp är skyddad, ska hanteras 
professionellt och får aldrig  
missbrukas. Det är inte tillåtet  
att göra förändringar eller tillägg i 
logotypen (exempel till höger).

Frizoner anger hur nära logotypen 
får placeras mot en ytterkant, ett 
textblock, en adressrad, en bild 
eller andra grafiska element. På 
höjden är frizonen lika med  

kommunvapnets höjd och på 
bredden lika med vapnets bredd 
(se illustrationen längst ner). 
Detta gäller även för andra  
produkter än trycksaker.

Externa samarbeten
När Tyresö kommun tar fram 
trycksaker i samarbete med 
andra organisationer och företag 
ska inte kommunens grafiska 
profil följas. 

Vid två till tre aktörer är det lämp-
ligt att ha med kommunens och 
de samarbetande parternas logo-
typer på en samlad plats. 

Vid fler aktörer än tre rekommen-
deras att samla enbart namnen 
på till exempel baksidan av en 
trycksak.
Exempel: Projektet är ett samar-
bete mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och de tre 
kommunerna Botkyrka, Haninge 
och Tyresö.

44 Kommunens logotyp i jpg-format 
finns på intranätet. Kontakta informations-
enheten om du har frågor om hur du ska 
använda den, eller behöver den i annat 
format.
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Kommunvapnet

Sköldfärg 1) Pantone 7406 U

Sköldfärg 2) Pantone 485 U

Sköldfärg 3) Pantone 1807 U

Denna stiliserade variant av  vapnet  ägs 

av Tyresö kommun och är registrerat hos 

Patent- och Registreringsverket.

Kommunvapnet finns i både färg 
och svartvitt (se bilden nedan). 
Använd inte färgvapnet om du 
planerar skriva ut ett dokument i 
svartvitt.

Sköldfärg 1
Gul – Pantone 7406 U
CMYK – 0 / 20 / 100 / 2
RGB – 251 / 201 / 0

Sköldfärg 2
Ljusröd – Pantone 485 U
CMYK – 0 / 96 / 100 / 0
RGB – 227 / 27 / 25

Sköldfärg 3 (konturer)
Mörkröd – Pantone 1807 U
CMYK – 11 / 95 / 71 / 33
RGB – 159 / 29 / 47

Kvarnhjulen symboliserar for-
sarna Follbrinksströmmen, Udd-
byfallen och Nyfors. Det var kring 
just de vattendragen som den 
tidiga industriella verksamheten 
utvecklades i 1600-talets Tyresö.

Industrierna styrdes av den mäk-
tiga Maria Sofia de la Gardie. Hon 
var svärdotter till riksdrotsen 
Gabriel Oxenstierna som bland 
annat grundade Tyresö slott. 
Därför ingår oxpannan som är 
symbolen för ätten Oxenstierna.

Kommunvapnet får användas av 
fler än Tyresö kommun, till exem-
pel föreningar och ideella organi-
sationer verksamma i Tyresö, men 
inte i kommersiellt syfte. Om en 
näringsidkare vill använda kom-
munens vapen som en del av sin 
logotyp eller varumärke, ska till-
stånd inhämtas hos kommunens 
kanslichef. 

Tyresö kommuns vapen fastställdes 1954. Det speglar en del av kom
munens historia. I vapnet finns två typer av symboler – tre kvarnhjul 
och en oxpanna. 
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Färger

Vår främst huvudfärg är Tyre
söblå, som speglar himmel och 
hav. I trycksaker använder vi 
Tyresöblått i första hand och 
den ska helst dominera över de 
andra färgerna. 

Komplementfärgerna är varmt 
grå för urberget i hällar och 
klippor, hallonrött för kvällssol 
och bär, skogsgrönt för skogar 
och ängar samt sandbeige för 
jord och sand. Dessa färger kan 
användas för till exempel färgad 
text, linjer, faktarutor och dia
gram. Du kan använda färgerna i 
olika procentsatser.

I bilder, grafiska element och 
illustrationer i trycksaker kan 
andra valfria färger användas.

I annonser och dagstidnings
tryck, till exempel bilagor, finns 
komplementfärger som signa
lerar ett annat budskap. Fär
gerna cyan (turkos) och magenta 
(cerise) står för att Tyresö är en 
ung, aktiv och modern kommun. 

I affischer och marknadsföring 
för evenemang riktade till en 
specifik målgrupp tillåts ytter
ligare färger, men det är viktigt 
att använda kommunens logotyp, 
så att den kommunala tillhörig
heten tydligt framgår.

Avvikelser från våra profilfärger 
ska alltid förankras hos kommu
nikationschefen eller informa
tionsenheten. 

Huvudfärgerna i vår grafiska manual bygger på Tyresö kommuns skif
tande natur. De flesta färger vi använder fångar upp den naturliga färg
skalan som finns i Tyresös landskap. Huvudfärg 

Tyresöblå – Pantone 647 U
CMYK – 90 / 53 / 0 / 50
RGB – 32 / 69 / 96

Komplementfärg 1 
Varmt grå – Warm Gray 11 U
CMYK – 26 / 36 / 28 / 70
RGB – 79 / 79 / 70

Komplementfärg 4 
Sandbeige – Pantone 7503 U
CMYK – 10 / 15 / 45 / 29
RGB – 186 / 158 / 96

Komplementfärg 2 
Hallonröd – Pantone 7419 U
CMYK – 10 / 80 / 45 / 18
RGB – 160 / 64 / 64

Komplementfärg 3 
Skogsgrön – Pantone 625 U
CMYK – 64 / 16 / 42 / 33
RGB – 78 / 116 / 91

Magenta – Pantone ?
CMYK – 0 / 100 / 0 / 0
RGB  – 226 / 0 / 122

Cyan – Pantone ?
CMYK – 100 / 0 / 0 / 0 
RGB – 0 / 154 / 228



8

Bildspråk

Profilbilderna ska vara i point-of-
view-perspektiv. Det betyder att 
vi visar Tyresö som invånarna 
upplever det. Bilden ska kännas 
som om du var på plats och såg 
det med egna ögon, vilket ger den 
extra nerv och närvaro.

Valen av motiv visar att Tyresö 
är en härlig plats att leva, bo och 
arbeta i. Bilderna ska spegla ett 
speciellt tonläge:

”Tyresö är en kommun där  
människor mår bra. Där de kan 
andas ut och ge det goda livet en 
chans. Möjligheterna är oändliga. 
Nära natur, hav och skärgård, 
rekreation och storstad. Oavsett 
om de är unga eller gamla. Här får 
människor andrum.”

Vi ska alltså arbeta med varma 
motiv som väcker intresse och 
känslor hos de människor som 
ser bilderna. Kommunen har ett 
antal profilbilder som kan använ-
das som huvudbild på förstasidan 
av trycksaker med mera. Dessa 
är fria att använda. Du kan även 
använda andra bilder med samma 
karaktär. Dock inte i de färdiga 
mallar vi har för PowerPoint-
presentationer och annonser.

Våra profilbilder kompletteras 
med verksamhetsbilder, det vill 
säga bilder som konkret visar 
kommunens olika verksamheter. 
Det finns bilder i kommunens 
bildbank och i verktyget för kom-
munens webbplats. Kontakta 
informationsenheten om du vill 
använda externa bildbanker.

De bilder som används i Tyresö kommuns informationsmaterial är  
av två kategorier – dels så kallade profil eller image bilder, dels  
verksamhetsbilder.

44 Kontakta informationsenheten när du 
vill ha högupplösta bilder för användning i 
trycksaker, skyltar med mera.

44 Läs Tyresö kommuns bildpolicy innan 
du tar bilder på personer. Policyn finns  
på intranätet.
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Särprofilering

Större evenemang kan särprofilera sig men 
den kommunala tillhörigheten ska ändå 
tydligt framgå genom kommunens logotyp.

Det samma gäller till exempel skolor. 
Den kommunala tillhörigheten ska alltid 
framgå.

Särprofilering är att medvetet 
avvika från Tyresö kommuns 
grafiska profil och skapa en 
separat profil för en viss verksam-
het. Enheter och verksamheter 
inom kommunen får normalt inte 
särprofilera sig, det tillåts bara i 
mycket begränsad omfattning. 

Enheters namn ska i kommunika-
tion med våra medborgare endast 
förekomma i samband med kon-
taktuppgifter. En enhet får inte 
byta namn utan att det förankras 
hos förvaltningschefen och beslu-
tas i ledningsgruppen. 

Vissa enheter har ändå behov av 
att profilera sig tydligt mot sin 
specifika målgrupp. Det gäller 
huvudsakligen verksamheter som 
är konkurrensutsatta samt större 
evenemang och kampanjer. 

Kommunala bolag, till exempel 
Tyresö bostäder, och samord-

ningsförbund berörs inte eftersom 
de har egna grafiska profiler.

Hur går det till?
Rätt till särprofilering beslutas 
av kommunikationschefen. Krav 
för godkännande är att särprofi-
leringen innebär ett mervärde för 
Tyresö kommun, att det finns en 
plan för profilen och att organisa-
tionen har resurser och kompe-
tens att genomföra profileringen 
på ett professionellt sätt. Även där 
särprofilering tillåts ska den kom-
munala tillhörigheten alltid tydligt 
framgå genom att kommunens 
logotyp finns med enligt den gra-
fiska manualen. 

En verksamhet som godkänts att 
särprofilera sig ska ta fram en 
beskrivande profilmanual. Manua-
len ska godkännas av kommuni-
kationschefen.

Konkurrensutsatta verksamheter samt större evenemang och kampan
jer kan hos kommunikationschefen söka rätten att avvika från kommu
nens gemensamma grafiska profilprogram.

Tyresö 
medeltidsdagar

19-20 maj

Tyresö 

Marknad och spektakel 
Tornerspel och aktiviteter 

Öppet kl 11-17. Entré: 30 kr
Kyrkvägen 5, Tyresö slott och park

Buss 875 Gullmarsplan-Tyresö Kyrka
Program på tyreso.se/medeltidsdagar
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Typografi

DIN Medium

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R  S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DIN Regular

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R  S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DIN Light

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R  S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Tyresö kommun är mänsklig  
och modern – en kommun i tiden. 
Därför har vi valt ett stramt,  
men ändå mjukt typsnitt med 
modern skärning. Typsnittet som 
ska användas i all vår externa 
tryckta kommunikation – exem-
pelvis broschyrer – heter DIN 
Medium, DIN Regular respektive 
DIN Light. DIN stöder det intryck 
som vi vill ge av Tyresö kommun.

DIN Medium används till huvud-
rubriker, ingresser och mellan-
rubriker. I bröd- och bildtexter 
använder du DIN Regular. DIN 
Light kan du använda i till exem-
pel en annons eller broschyr när 
du tycker att du behöver tillföra 
ytterligare en grafisk markering.

I annonser och dagstidningstryck 
kan fler vikter av DIN användas till 
exempel DIN Bold eller DIN Black.

Vi rekommenderar följande i 
trycksaker upp till A4-format – till 
exempel foldrar och broschyrer: 
Ingresser skrivs med 9/14 punk-
ter, underrubriker/mellanrubriker 
med 11/14, brödtexter med 9/14 
och bildtexter med 7/10. Du kan 
välja större grad, men använd 
alltid ett luftigt radavstånd, tre 
punkter större än graden är 
oftast lagom. Vid större mängder 
löpande text kan Garamond väljas 
istället för DIN.

Både rubriker och 
löpande text kan med fördel sättas 
vänsterställd med ojämn höger-
marginal. Undvik marginaljusterad 
text (jämn vänster- och högermar-
ginal) då det avsevärt försämrar 
läsbarheten.

Komplementtypsnitt
I vanliga dokument framtagna i 
Word och andra ordbehandlings-
program ska vi använda typsnitten 
Arial i rubriker och Garamond i 
brödtext, även här med ett luftigt 
radavstånd.

Typsnitt är ett viktigt element i vår grafiska profil och påverkar i hög 
grad hur människor uppfattar oss. Typsnittet som ska användas i våra 
externa broschyrer, affischer, annonser med mera heter DIN.

44 Behöver du installera typsnittet 
DIN på din dator? Kontakta informations-
enheten.
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Kontorstryck

Visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert och faktablad kallas 
kontorstryck. Även i den här typen av material är det viktigt att vi 
konsekvent tillämpar vår grafiska profil.

Till höger ser du hur våra visit-
kort ser ut med kontaktuppgifter 
på framsidan och någon av våra 
profil bilder från Tyresö på bak-
sidan. Använd så långt det är  
möjligt endast ett tjänsteställe 
som avsändare. 

Nedan visar vi ett färdigtryckt  
korrespondenskort samt brevpap-
per i färg och svartvitt. Notera att 

vi använder blankrad, inte indrag, 
för att markera nytt stycke.
 
Brevmallar och beställnings-
formulär för visitkort hittar du 
på intranätet.

Tyresö

Tjänsteställe
Postadress 135 81 Tyresö Besöksadress Sunnangränd 4
Tel 08-5782 91 33 Fax 08-5782 37 73
Mobil 070-488 91 33
E-post anna.andersson@tyreso.se
www.tyreso.se

Anna Andersson
Titel

44 Brevmallens disposition följer svensk 
standard enligt SIS (Swedish Standards 
Institute).  
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 Datum 
 2012-12-03 
 1 (1) 
 Dnr 12345 
 
 

Tyresö kommun
Tjänstemannaenheten  •  135 81 TYRESÖ 
Tel 08-5782 91 00  •  Fax 08-5782 91 00 
kommun@tyreso.se  •  www.tyreso.se 

Olle Persson
Tyresövägen 100 
135 51 TYRESÖ 

Så här ser brevmallen ut 

Arial Bold 9,5/14. Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.

Garamond 11,5/16. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 
Blankrad mellan styckena. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Tyra Tyrsson 
Tjänsteman 
08-5782 91 00 
tyra.tyrsson@tyreso.se 

Brev och kontorsmallar

18 mm

80 mm

40 mm

40 mm

10 mm

262 mm

logotyp 8 cm bred

15 mm

15 mm

Brevmall finns på intranätet – 
med logotyp i svartvitt eller i 
färg. Färgvarianten används i 
undantagsfall och om den är tänkt 
att skrivas ut i färg. Om du bara 
behöver en sida är det förstasidan 
du använder. Skriver du fler sidor, 
fyller du på med brevets andra-
sida. 

Mallar för fler dokument, till 
exempel PM, rapporter och  
tjänsteskrivelser hittar du på 
intra nätet.

I den här typen av dokument 
används typsnitten Arial och 
Garamond.

Behöver du ta fram nya eller 
 uppdatera gamla mallar och 
 blanketter ska du ta kontakt med 
konsult- och servicekontoret.
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Faktablad

Våra faktablad har en inledande 
bild, text och vid behov en ton-
platta med kontaktuppgifter eller 
kompletterande fakta.

Till tonplattan använder du någon 
av våra komplementfärger (se 
sidan 7). Hämta då gärna upp 
någon nyans som finns i huvud-
bilden (se exemplen). 

I faktablad i Word används Arial 
och Garamond.

Texten ska vara  
vänsterställd med ojämn höger-
marginal. 

Faktablad använder vi när vi vill förmedla saklig information i aktuella frågor. Det kan gälla 
information till boende i kommunen, berörda myndigheter och andra intresserade.

44 Bilderna här på sidan är exempel
på hur faktablad kan se ut. Mallar för fakta-
blad får du av informationsenheten.
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PowerPoint

44 Mallar för PowerPoint-presenta-
tioner hittar du på intranätet. Där finns även 
en färdig presentation, fri att använda, som 
handlar om Tyresö (svensk och engelsk). 
Kontakta informationsenheten om du vill  
ha hjälp eller råd.

Tänk på att en PowerPoint-sida 
inte bör innehålla mer än 55 ned-
slag inklusive mellanslag per rad, 
vilket ger bra läsbarhet.

Se också till att du väljer en  
teckenstorlek som kan läsas på 
långt håll. Förslagsvis 36 punkter 
på rubrik och 22/32 på ingress 
och brödtext.

Använd korta meningar eller 
punktlistor för att göra texten 
enkel och överskådlig. Publiken 
ska lyssna till det du säger och 
inte bara läsa på skärmen.

Utnyttja gärna grafik för att tyd-
liggöra budskapet, men överbe-
lasta inte framställningen med 
komplicerade figurer.

Så här ser våra PowerPointmallar ut. En förstasida med en hel 
täckande bild enligt vårt bildspråk, en sida med text och bild och en  
sida med enbart text. Använd typsnittet Arial genomgående.

44 Logotypen och den blå vinkeln måste 
inte vara med på varje sida om du till 
exempel vill ha en heltäckande bild eller 
illustration.
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Informationsmaterial

1 cm vit marginal

Informationsmaterial kan vara allt från en trycksak på många sidor till 
en enkel affisch. Vanliga format är A3, A4 eller A5, men andra format 
går också bra att använda.

Exemplet här visar en presenta-
tionsbroschyr för Tyresö kommun. 
I den här typen av mate rial arbe-
tar vi mer med imagebilder än 
beskrivande verksamhetsbilder. 
I format som exempelvis A4 och 
A5 lämnas en marginal på 1 cm, 
men i mindre och större format 

ska marginalen anpassas för att 
samma effekt ska uppnås. 
Utöver det rent estetiska används 
marginalen av praktiska skäl, 
efter som vi då slipper problem 
med utskrift på skrivare som inte 
klarar utfallande bilder.
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Sekretess
All personal vid missbruksenheten omfattas av sekretess enligt bestämmelser 
i sekretess- och socialtjänstlagen. 

Den här hjälpen kan du få från oss
 Rådgivning/stödkontakt med socialsekreterare
 Samtalsbehandling – enskilt, i par eller hela familjen
 12-stegsbehandling i öppenvård på Måsen  
 Haschavgiftning genom haschprogrammet
	Motivationskurs för unga vuxna
 Kurs i återfallsprevention
 Arbetsträning
 Stödboende för hemlösa med missbruksproblem
 Behandlingshem  
 Anhörigstöd

För att du ska få den hjälp som passar just dig måste din situation och dina  
behov klarläggas. Det sker genom samtal med socialsekreterare. Efter utred-
ning av dina hjälpbehov gör socialsekreteraren tillsammans med dig en plan 
för din rehabilitering. 

Vad kostar det?
Den hjälp du kan få inom öppenvården är avgiftsfri. Om öppenvårdsinsatserna 
är otillräckliga kan vi göra en särskild prövning för att erbjuda dig vård på 
 behandlingshem eller ett stödboende. Vistelse på behandlingshem eller stöd-
boende innebär en viss egenavgift.

Vad gör man om man inte är nöjd?
Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. Det bör ske skrift-
ligt och lämnas till missbruksenheten inom tre veckor. Fler upplysningar kan 
du få av din socialsekreterare.

Om du har synpunkter på verksamheten i stort är vi tacksamma om du 
 delger oss synpunkterna. Du kan göra det genom att fylla i den blankett som 
finns avsedd för detta på missbruksenheten, du kan också skriva ett brev eller 
muntligen framföra dina synpunkter till enhetschef Ansa Haapala på telefon 
08-5782 94 91.

Samarbete med Landstinget
Landstingets beroendemottagning är en specialiserad mottagning för utred-
ning och behandling av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende patienter. 
Besök inom landstingets verksamhet är avgiftsbelada och landstingets hög-
kostnadsskydd gäller. 

För ytterligare information se www.beroendecentrum.com

Stöd och behandling för vuxna missbrukare
Om du har frågor kring missbruk eller beroende, vill ha hjälp 
att komma ifrån ditt missbruk/beroende eller är orolig för 
någon kan du kontakta oss på missbruksenheten i Tyresö 
kommun. Vi vänder oss till vuxna från 20 år.

Om du så önskar kan vi erbjuda dig upp till fem rådgivande 
samtal där du kan få vara anonym.

Socialtjänstens missbruksenhet och Tyresö beroendemot-
tagning har ett nära samarbete vilket kan vara bra för dig om 
du behöver hjälp från både kommunen och landstinget. Vi 
finns i samma lokaler.

Stöd och behandling
för vuxna missbrukare

Kontaktuppgifter
Missbruksenheten nås genom kommunens växel telefon 08-5782 91 00.
Tyresö beroendemottagning har telefon 08-123 470 76 eller 08-123 470 77.

Vid akuta problem efter kontorstid kontakta:
Socialjouren tel 08-718 76 40 eller Beroendeakuten Stockholm vid
S:t Görans sjukhus tel 08-672 25 50.

Länkar
www.scaa.se  Svensk rikslänk för AA, NA
www.aa.se  Anonyma alkoholister
www.nasverige.org Anonyma narkomaner
www.al-anon.se Vuxna barn till missbrukare
www.acoa-sverige.org Vuxna barn till missbrukare/funktionshindrade.
www.beroendecentrum.com Behandlingsformer, mediciner, terapier, självtest.
www.lankarna.com Länkarnas Riksförbund
www.rns.se  Riksförbundet för narkotikafritt samhälle
www.can.se  Can:s hemsida. Droginformation med mera. 
www.alkoholprofilen.se Testa dina alkoholvanor
www.kriminalvarden.se Kriminalvården. Droginformation, länkar med mera.
www.slutaspela.nu Spelberoendes Riksförbund. Anhöriginfo, länkar.

Missbruksenheten
Besöksadress Bollmoravägen 14, 1 tr
Telefon 08-5782 91 00
Fax 08-5782 95 94
E-post socialforv@tyreso.se
www.tyreso.se/missbruk
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Informationsmaterial

Här ser du ett exempel på en  
broschyr i A5-format.

Vilken typ av rubrik du ska välja 
beror på sammanhanget. Gäller 
det material som tar upp ett sak-
område på övergripande nivå, bör 
du använda en rubrik som sakligt 
beskriver vad det handlar om –  
till exempel ”Våra skolor”.

Handlar det om ett mer djup-
gående beskrivande material 
passar det bättre med en mer 
emotionellt betonad rubrik – till 
exempel ”Unga människor med 
svängrum för utveckling”.

Tyresö kommuns logotyp ska 
alltid vara med. Läs om logoty-
pens placering på sidan 4–5.

44 Kontakta informationsenheten innan 
du gör eller beställer en folder, broschyr 
eller annat informationsmaterial.  När det 
gäller kommunens skyltar finns en särskild 
skyltmanual på inranätet. 
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Annonser

44 All annonsering i Mitt i Tyresö (för-
utom platsannonser) görs i Kommunrutan, 
se intranätet. För all annonsering utom 
platsannonser ska du  kontakta informa-
tionsenheten.  
Platsannonser administreras av perso-
nalenheten. Kommunen har avtal med 
en annonsförmedlingstjänst, läs mer på 
intranätet.

tyreso.se/informator

Informatör sökes

I annonser ska DIN och våra pro-
filfärger användas och logotypen 
ska alltid vara med. Det ska vara 
lätt att se vem som är avsändare. 

När det gäller annonser i Mitt i 
Tyresö finns speciella mallar som 
ska följas. All annonsering i Mitt i 
Tyresö administreras av informa-
tionsenheten.

Annonsering bidrar i hög grad till hur omvärlden uppfattar Tyresö kommun. 
De grafiska anvisningarna i manualen gäller alla slags annonser.

Platsannonsering administreras 
av personalenheten. Det finns 
regler för hur platsannonser ska 
formuleras och se ut. Flera vari-
anter av platsannonser finns, en 
enkel annons med webblänk, en 
ren textannons och annons med 
bild. Större annonser har en 
presentationstext som beskriver 
Tyresö kommun som arbetsgivare.

Verksamheter och evenemang 
som har rätt till särprofilering - se 
sidan 9 - kan använda andra färger 
och typsnitt. Kommunens logotyp 
ska dock alltid vara med.
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Profilprodukter

44 Informationsenheten ska kontaktas 
för rådgivning innan en verksamhet tar 
fram egna profilprodukter.

Logotypen ska finnas med på alla 
produkter där så är tekniskt möj-
ligt. Logotypen har en frizon där 
annan text och andra bilder inte 
får placeras.  I första hand ska 
den enradiga logotypen användas, 
men ibland passar den treradiga 
bättre.

Logotypen anges i svart, vitt eller 
i färg. Om logotypen av tekniska 
skäl inte kan användas ersätts 
logotypen av texten Tyresö 
kommun i typsnittet DIN.

I undantagsfall kan vapnet i logo-
typen exponeras ensamt utan 
texten. Det gäller produkter med 
rund form i litet format där det 
inte är tekniskt möjligt att expo-
nera hela logotypen - t ex på man-
schettknappar, pins med mera.
I första hand ska Tyresö kommuns 
profilfärger användas. Andra 
färger som får användas är vitt, 

grått i olika nyanser och svart. 
Logotypens placering är viktig. På 
kläder kan logotypen till exempel 
placeras på ärmen, bröstet eller 
ryggen. När man vill att logotypen 
ska kombineras med annan text 
(webbadress, skolnamn etc) ska 
logotypen stå för sig och namnet 
för sig.

Kommunens fordon ska ha en väl 
synlig logotyp i färg, däremot ska 
inga verksamhetsnamn finnas. 
Placeringen av logotypen beror på 
vilken typ av fordon det är. 

Fastighetskontoret ansvarar för 
Tyresö kommuns bildekaler. 

Profilprodukter är kläder, presentartiklar och liknande med kommu
nens logotyp. Profilprodukterna är ett led i marknadsföringen av Tyresö 
kommun och ska tas fram i enlighet med den grafiska profilen.

44 På intranätet finns ett formulär där 
du kan beställa profilprodukter från ett 
befintligt sortiment. 
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Webb och digitala verktyg

Kommunens webbplats  
www.tyreso.se samt intranätet är 
uppbyggt av färdiga mallar som 
inte ska frångås. Typsnitten är 
Arial och Verdana.

Webbkoderna för våra profilfärger: 
Tyresöblå #204560
Hallonröd #a04040
Skogsgrön #4e745b
Sandbeige #ba9e60
Varmgrå  #767676

Utseendet på webbplatser, digitala verksamhetssystem, nyhetsbrev, appar 
och liknande ska så långt som möjligt anpassas till vår grafiska profil.

När en nytt IT-baserat verksam-
hetssystem eller liknande ska tas 
fram ska informationsenheten 
kontaktas för att diskutera gräns-
snittet.

Ibland är vi hänvisade till leve-
rantörens eget gränssnitt och 
möjligheterna för kommunen att 
påverka det grafiska utseendet 
kan variera.

Ett minimikrav är dock alltid att 
kommunens logotyp och en länk 
till kommunens webbplats ska 
finnas med.
 



Tyresö kommun • 135 81 Tyresö
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94
tyreso.se • info@tyreso.se
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Den grafiska profilen togs fram av informationsenheten på uppdrag 
av kommunstyrelsen 2007 och uppdaterades 2012. Riktlinjerna 
gäller tills vidare och uppdateras eller kompletteras efter behov.

Den grafiska manualen finns på tyreso.se och på intranätet – både i 
en webbanpassad version och för utskrift.

Hör av dig till Tyresö kommuns informations enhet eller kommu
nikationschef om du har frågor om den grafiska profilen.


