
kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Riktlinjer för information och kommunikation  
i Simrishamns kommun.  

Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.



ALLA ÄR 
KOMMUNIKATÖRER
 
Information och kommunikation är grundförutsättningar för att 
medborgarna ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och 
använda, påverka och utveckla kommunens tjänster. De är också strate-
giska hjälpmedel som ska användas på mottagens villkor och underlätta 
kontakterna med kommunen. 
 Kommunfullmäktige antog en kommunikations- och informations-
policy för Simrishamns kommun den 30 mars 2015 (§ 50). Policyn 
beskriver våra gemensamma värderingar och varför vi ska ha en bra 
kommunikation. Riktlinjerna i den här broschyren är mer handgripliga 
och beskriver hur vi gör det. 
 God kommunikation kommer inte av sig själv, den skapas av oss 
alla, ledning, chefer och medarbetare. Alla har ett ansvar att se till att 
riktlinjerna för kommunikation blir till verklighet i det dagliga arbetet – 
först då blir kommunikationen det effektiva hjälpmedel den ska vara. 
 Ledorden för vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och trovärdig. 
För att nå ditt kommer vi under mandatperioden att bygga kunskap, 
förtroende och stolthet. Det handlar både om att utbilda och inspirera 
alla medarbetáre, liksom att ta tillvara medborgarnas kunskaper och 
förväntningar genom medborgardialog

BRA 
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MÅL
Målen är att vår information och kommu-
nikation ska vara:
 

• Tydlig: den ska bäras av och stärka 
varumärket Simrishamn på Österlen, 
liksom ge god kännedom om politiska 
beslut samt motiv och bakgrund till 
besluten

• Tillgänglig: den ska vara snabb, lätt 
att hitta, målgruppsanpassad och på 
mottagarens villkor.

• Trovärdig: den ska vara lyhörd, allsidig 
och öppna för dialog.

Strategier 2015–2018
För att nå målen finns tre strategier för 
mandatperioden:

• Bygg kunskap, förtroende och stolthet
• Utbilda och inspirera – planera 

informationen och kommunikationen
• Ta tillvara medborgarnas kunskaper 

och förväntningar – medborgardialog 

Målgrupperna styr
Vårt informationsarbete ska styras utifrån 
och in, inte tvärtom; det är alltså med-
borgarna och andra målgrupper som styr 
vår kommunikation och informationens 
innehåll. 

LITEN ORDLISTA

Bra kommunikation  
ger kunskap.

Dålig kommunikation 
ger konflikter.
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Kommunikation är en process 
där information överförs från en 
sändare till en eller flera motta-
gare
 Kommunikation betecknar allt-
så hela processen, vilken kan 
vara enkelriktad eller mer eller 
mindre dubbelriktad. Bra kom-
munikation fungerar dubbelrik-
tad, då avsändaren får bekräftat 
att mottagaren, målgruppen, till-
godogjort sig informationen; en 
dialog är inledd. 
 Information är budskapet, sak-
innehållet, som överförs i kom-
munikationsprocessen.
 Tekniken, medlet eller mediet 
som används för att överföra in-
formation, kallas informationska-
nal.
 Den (de) som tar emot infor-
mation benämns målgrupp.
Simrishamns kommun och kom-
munen syftar på kommunorgani-
sationen, när inget annat anges.

LITEN ORDLISTA
Målgrupper för kommunens information 
och kommunikation är bland andra:

• kommunmedborgare
• förtroendevalda
• medarbetare
• besökare
• externa samarbetspartners (näringsliv, 

universitet/högskola, myndigheter med 
flera)

• omvärlden i övrigt

Massmedia har en särskild roll och är mer 
en informationskanal än en målgrupp.

Internt kommer först
Den interna informationen ska skapa 
kunskap om de mål och medel kommunen 
arbetar med, liksom om verksamheterna 
och organisationen i sin helhet. De egna 
medarbetarna måste vara välinformerade 
för att kunna svara på frågor och ge god 
service. Informationen inåt i organisationen 
ska komma i ett tidigt skede och, så långt 
det är möjligt, innan omvärlden informeras 
om förändringar och nyheter.
 Den externa informationen ska skapa 
kunskap om de roller kommunen har i 
samhället och hur dessa utförs. Den ska 
också öka medborgarnas inflytande och 
göra det lättare för dem att använda den 
service kommunen erbjuder.



ANSVAR
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och 
har därmed ett ansvar för kommunens 
informationsverksamhet som helhet. 
Varje nämnd har övergripande ansvar för 
information inom sitt verksamhetsområde. 
Partipolitisk information hanteras av 
partiernas egna organisationer.

Kommundirektören
Ytterst ansvarig för kommunikation är 
kommundirektören eller den som kom-
mundirektören delegerar denna uppgift till. 
Koncernens olika verksamheter ska känna 
till och förstå sitt informationsansvar.

Förvaltningschef/vd
Förvaltningschefer och vd i kommunala 
bolag eller motsvarande har kommunika-
tionsansvar för intern och extern kommuni-
kation i sin verksamhet. Varje chef ansvarar 
för att informationsarbetet fungerar och att 
kommunikation, dialog, blir möjlig, både 
för de egna medarbetarna och med externa 
målgrupper. 
 Chefen har också till uppgift att aktivt 
och kontinuerligt söka information för att 
förmedla till sina målgrupper. Det är också 

Varje samtal, 
skrivelse  
och brev räknas.
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chefens ansvar att säkerställa att medarbe-
tarna vet var de kan söka information.
  Det ingår också i hennes/hans uppdrag 
att utse den/dem som ger information till 
massmedia. 

Medarbetarna
Varje medarbetare har en roll som uppgifts-
lämnare och kommunikatör. För att kunna 
svara på frågor och ge god service måste 
alla medarbetare vara välinformerade, men 
hon/han har också ansvar och skyldighet 
att söka den information hon/han behöver 
och att lämna information inom sitt 
sakområde. 
 Medarbetarna har också ansvar att 
hålla sig informerade om kommunens 
verksamhet, organisation, målsättningar 
och åtaganden. Hon/han har ansvar för 
att synpunkter och idéer på/kring verk-
samheten framförs till berörd chef, samt 
har ansvar för att förmedla frågor till rätt 
instans och ge service i frågor som berör 
den egna verksamheten.

Informationsansvarig
Kommunens informationsansvarige är ett 
stöd i informations- och kommunikations-
frågor och assisterar verksamheterna med 
att planera sin kommunikation och produ-
cera och publicera fakta och information.

Politiken
Det är de förtroendevaldas uppgift att 
formulera åsikter och driva opinion i olika 
frågor. Politiker som valda företrädare för 
medborgarna bestämmer verksamhets-
inriktning och fattar beslut. Kommunens 
information ska kännetecknas av ett aktivt 
och öppet förhållningssätt inför, efter och i 
samband med genomförandet av beslut.

Massmedia
Via massmedia är det möjligt att få ut 
snabb och betydelsefull information till 
medborgarna. Det är därför viktigt att 
underlätta för massmedia att arbeta. 

Kriskommunikation
Särskilda krav ställs på information och 
kommunikation vid en allvarlig störning 
i samhället eller vid stora förändringar 
av organisationen. I sådana situationer 
understryks vikten av en saklig, väl plane-
rad och uthållig kommunikation. För större 
störningar i samhället finns det en särskild 
krisplan som träder in efter beslut av 
kommundirektören. Krisplanen innehåller 
också en kriskommunikationsplan. 
 



GRAFISK 
PROFIL 
Kommunens varumärke är värdefullt. 
Det är både ett grafiskt kännetecken för 
kommunen och symbol för vår känslo-
mässiga identitet, de värderingar man 
upplever att kommunen står för, det som 
skiljer Simrishamns kommun från andra 
kommuner, Österlen från andra regioner/
destinationer. 
 Hur varumärket får användas i olika 
sammanhang framgår av den grafiska 
manualen.
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Information och kommunikation i 
Simrishamns kommun grundas på de 
regler som gäller för offentlig verksamhet: 
tryckfrihetsförordningen (med bland annat 
offentlighetsprincipen och meddelarfrihe-
ten), sekretesslagen, kommunallagen och 
förvaltningslagens serviceskyldighet. 
 Förutom kommunallagen finns i flera 
lagar (bland annat i förvaltningslagen, 
plan- och bygglagen, socialtjänstlagen) 
skrivningar där det läggs fast att kom-
munen på olika sätt aktivt ska informera 
om sin verksamhet. I kommunallagen finns 
även angivet regler för kungörelse, anslag 
och annonsering av sammanträden. Utöver 
dessa krav är det självklart att kommunen 
har en aktiv roll för att i stor utsträckning 
förutse och tillgodose informationsbehov. 

LAGAR SOM  
STYR VÅR 
INFORMATION  
OCH KOMMU- 
NIKATION

BILD- 
HANTERING
Vi ska alltid sträva efter att publicera bra 
bilder i rätt sammanhang. Vid bildhan-
tering är det alltid viktigt att tänka efter 
innan man använder en bild så att man 
bland annat följer rådande lagstiftning.  
Det finns ett särskilt dokument på intranä-
tet som berättar hur du får använda bilder.



Målsättningar: tydlig, till-
gänglig, trovärdig
Våra tre, övergripande målsättningar för 
kommunens information och kommunika-
tion är att den ska vara:

• Tydlig: den ska bäras av och stärka 
varumärket Simrishamn på Österlen, 
liksom ge god kännedom om politiska 
beslut samt motiv och bakgrund till 
besluten

• Tillgänglig: den ska vara snabb, lätt 
att hitta, målgruppsanpassad och på 
mottagarens villkor.

• Trovärdig: den ska vara lyhörd, allsidig 
och öppna för dialog.

SAMMANFATTNING:  
SÅ HÄR JOBBAR VI ALLTSÅ MED KOMMUNIKATION

Var öppen och tydlig
Vi i kommunen arbetar på uppdrag av 
medborgarna. Det ska prägla vårt infor-
mations- och kommunikationsarbete. Vi 
ska vara öppna och tydliga, vår informa-
tion ska vara sann. Det gäller även när 
vi gjort fel eller får kritik. Förklara, inte 
bortförklara!

Lämna och sök information
Varje medarbetare har en roll som infor-
mationslämnare, att vara aktiv med att 
informera och själva söka information. Inte 
minst internt ska vi tänka på att förmedla 
vidare information som andra kan behöva.

Uttryck dig enkelt och be-
gripligt
Vi ska berätta så enkelt och begripligt som 
möjligt. Informationen ska vara anpassad 
efter vem den vänder sig till.

Medborgare  
börjar med ”med”.

Du har ansvar
Som medarbetare har du rätt att uttrycka 
dina åsikter om den kommunala verksam-
heten, men du måste alltid överväga ditt 
ansvar för verksamheten och din roll som           
anställd medarbetare i kommunen respek- 
tive som privatperson. 

Kommunen är du!
Det intryck du ger återfaller inte bara på 
dig själv och din verksamhet, du är en re-
presentant för hela Simrishamns kommun.

Du ska ge medborgarna ser-
vice
Oavsett var i kommunen du jobbar, gör du 
det på medborgarnas uppdrag. Se till att du 
är tillgänglig, Öka din tillgänglighet genom 
att ge växel/reception besked om var du 
kan nås.
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SPRÅK OCH 
TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglig information är en 
lagstadgad rättighet. Vi måste 
följa ett antal lagar och anpas-
sa vår kommunikation så att 
den blir tillgänglig för alla 
människor. Tillgänglighet kan 
vara en språklig, grafisk eller 
teknisk fråga.
 Att skriva och tala ett språk 
som är lätt att förstå underlät-
tar förståelsen av vår informa-
tion. När vi skriver och talar 
klarspråk följer vi språklagen 
som innebär att språket i of-
fentlig verksamhet ska vara 
vårdat, enkelt och begripligt.
  Förutom språklagen, följer 
vi de stavnings-, språk- och 
skrivregler som Svenska Aka-
demiens ordlista, ”Språkrå-
dets skrivregler”, ”Myndighe-
ternas skrivregler” och TT-
språket rekommenderar.



Kommunledningskontoret 
ADRESS: 272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se

KOM IHÅG
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• Vår kommunikation ska planeras 
och följas upp.

• Mottagarperspektivet ska vara i 
fokus.

• Budskapet ska vara enhetligt.
• Information/kommunikation är 

allas ansvar och för vissa är an-
svaret särskilt uttalat.

• Intern kommunikation 
prioriteras.

• Alla medarbetare bidrar till den 
externa kommunikationen.

• Kommunens grafiska profil ska 
genomsyra vår kommunikation.

Det ska helt enkelt vara lätt att både 
hitta information om och kommuni-
cera med Simrishamns kommun: 
tydlig, tillgänglig, trovärdig är våra 
ledord.

CHECKLISTOR, MALLAR M.M.
På intranätet finns det mer att hämta,  som mer detaljinformation, checklistor, 
mallar och blanketter:

• Grafisk manual
• Så här jobbar vi med: webb och 

sociala medier
• Så här jobbar vi med: media
• Lagstiftning: ett urval
• Riktlinjer för bildhantering

• Kriskommunikationsplan
• Kommunikationsplan, mall
• Blanketter för bl.a. medgivande vid 

fotografering.


