Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad1
Övergripande inriktningar
Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens
kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra idéer och
verksamhetsmål, både internt och externt, så att kommunfullmäktiges övergripande
mål uppfylls.
Stadens varumärkesplattform är grunden för kommunikation internt och externt.
Våra främsta kommunikatörer är medarbetarna själva i sina kontakter med olika
målgrupper. Medarbetarna ska därför kontinuerligt informeras och utbildas kring
varumärkets kärnvärden – närhet, charm och delaktighet - och hur dessa kan lyftas
fram i kommunikationsarbetet.
Intern och extern information från Sundbybergs stad ska vara:
• Ärlig och öppen – offentlighetsprincipen ställer särskilda krav på en
kommun och vi ska beakta invånarnas och andra intressenters rätt till insyn i
verksamheten. Det är även en förutsättning för trovärdigheten i
kommunikationen.
• Allsidig, relevant och saklig – vi ska framställa sakförhållanden på ett
korrekt och nyanserat sätt. Informationen ska vara relevant ut mottagarens
perspektiv.
• Tillgänglig och begriplig – vi ska i all kommunikation använda ett enkelt
språk enligt Klarspråksprincipen. Oavsett läsförmåga eller modersmål ska
mottagaren kunna förstå budskap och information.
• Strategisk, konsekvent och kostnadseffektiv – vi ska sträva efter att nå
rätt målgrupp vid rätt tidpunkt genom rätt kanal och till rätt kostnad.
• Snabb och offensiv – vi ska agera snabbt och helst ligga steget före för att
undvika negativ publicitet eller osaklig ryktesspridning.
• Planerad och förankrad – ju tidigare kommunikationsinsatser kan planeras
desto bättre möjligheter att kostnadseffektivt nå ut med rätt budskap vid rätt
tidpunkt. Insatserna ska dessutom vara kända och accepterade av berörda
parter.
• Fördomsfri – vi ska i bilder och illustrationer alltid sträva efter att spegla
stadens mångfald utifrån exempelvis kön, ålder och etnicitet.

Genomförande
Kommunikationsarbete bör planeras och budgeteras i god tid för att få rätt
utformning och äga rum vid rätt tidpunkt. Kommunikationsaspekter ska tidigt ingå i
planeringen i samband med projekt och större aktiviteter samt utgöra en viktig del i
den övergripande strategiska planeringen och uppföljningen.

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågorna i
Sundbybergs stad.
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Informationschefen har ansvar för kommungemensam extern och intern information
samt för policy- och profilfrågor. Informationschefen ansvarar för att årligen
sammanställa en övergripande kommunikationsplan för staden.
Informationschefen ansvarar också för omvärldsbevakning kring
informationsfrågor.
Varje nämnd och förvaltningsledning har ett övergripande ansvar för kommunikation
utifrån sitt ansvarsområde.
Varje chef har ett kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde gentemot sin
personal och sina brukare.
Varje anställd har kommunikationsansvar gentemot sin närmaste chef, övriga
anställda samt brukare.

Intern kommunikation
Intern kommunikation
• är ett medel för att nå fastställda mål
• ska skapa en öppen och serviceinriktad attityd
• gör att medarbetarna känner delaktighet och ansvar.
Välinformerade anställda är stadens viktigaste tillgång för bra kommunikation
gentemot omvärlden och en förutsättning för bra service gentemot brukarna. Det
kräver öppenhet, tydlighet och lyhördhet med utrymme för dialog. Den interna
kommunikationen ska bidra till att medarbetarna har en gemensam värdegrund att
utgå ifrån i sitt dagliga arbete och i mötet med brukare, invånare och övriga aktörer.
Medarbetarna kan därigenom fungera som goda ambassadörer för staden.
Målgrupper
• förtroendevalda
• anställda
• stadens bolag och kommunalförbund
• driftsentreprenörer
Alla anställda ska informeras om Sundbybergs stads och den egna förvaltningens/avdelningens mål och beslut, strategi, organisation, ekonomi, roll i samhället och
framtida utvecklingsplaner. Berörda ska ge möjlighet att vara delaktiga innan beslut
och informeras före eller samtidigt som massmedia. Informationen ska vara
tillgänglig för personer med olika funktionshinder.
Ansvar och kommunikationskanaler
Alla chefer ansvarar för att de använder relevanta kanaler för den interna
kommunikationen. Chefernas agerande är avgörande för att skapa och upprätthålla
en korrekt, adekvat och effektiv kommunikation såväl inom respektive förvaltning,
avdelning och enhet som i staden som helhet.
Kommunstyrelsen ansvarar för informationen på intranätet och i personaltidningen
genom informationschefen, som är ansvarig utgivare. Dessa är såväl kanaler som
verksamhetsstöd och styrinstrument, som bidrar till ett övergripande erfarenhetsutbyte inom hela organisationen.

Alla anställda ansvarar för att själva söka och ta del av information som är en
förutsättning för att han/hon ska kunna utföra sitt arbete, ge god service och aktivt
bidra till stadens interna och externa kommunikation.

Extern kommunikation
Genom ett långsiktigt kommunikationsarbete ska vi skapa trovärdighet och
förståelse för vårt agerande samt etablera ett gott anseende inom och utom
stadsgränserna. En öppen och trovärdig kommunikation skapar också goda
relationer till samarbetspartners och övriga utomstående aktörer.
Invånarna i Sundbybergs ska känna till vad Sundbyberg står för och därmed fungera
som goda ambassadörer för sin stad. Staden ska medverka till insyn och ökad
demokrati genom att informera våra invånare om:
•
•

Sundbybergs stads organisation, verksamheter, övergripande mål, ekonomi,
planer och service
hur de kan delta och påverka innan beslut fattas.

Näringslivet, både i och utanför staden, ska ha god kunskap om den service och de
tjänster staden erbjuder. Bilden av Sundbyberg som företagsstad skapas i hög
utsträckning av företagens erfarenhet från kontakterna med staden. Därför ska de
mötas av en öppen, korrekt och serviceinriktad attityd som bidrar till förståelse för
de villkor som gäller i den kommunala beslutsprocessen. Informationen ska vara
tillgänglig för personer med olika funktionshinder.
Målgrupper
• allmänheten
• massmedia
• näringsliv
• organisationer, föreningar, studieförbund
• statliga myndigheter, kommuner och landsting.
Ansvar och kommunikationskanaler
Varje nämnd, förvaltning och avdelning har externa kontakter, antingen som
servicegivare, samverkans- och avtalspart eller myndighetsutövare. Alla
verksamhetsansvariga ansvarar för att de har nödvändiga kanaler för den externa
kommunikationen.
Kommunstyrelsen är genom informationschefen ansvarig för de tidningar, andra
trycksaker, webbsajter och kommunikationsinsatser som produceras på
kommunkontoret. Övriga nämnder är genom förvaltningscheferna ansvariga för de
trycksaker och publikationer som produceras på uppdrag av respektive förvaltning.
Utgångspunkten är att staden ska kunna informera dygnet runt och även
tillhandahålla olika e-tjänster via stadens webbplats www.sundbyberg.se. Tjänsterna
ska dels stötta och effektivisera stadens kärnverksamheter, dels förbättra servicen
och ge möjlighet till ständig dialog och insyn. Informationen på Internet ska så långt
som möjligt också anpassas tekniskt för att öka tillgängligheten för
funktionshindrade.

Riktlinjer kring tillgänglighet
Genom telefoni och e-post kan våra målgrupper snabbt få kontakt med stadens
representanter. Därför krävs hög tillgänglighet och hög servicegrad via dessa
kanaler. E-post bör besvaras samma dag eller absolut senast inom fem arbetsdagar.
Även förfrågningar som inkommer per post eller fax bör besvaras inom samma tid
som gäller för e-post. Om frågan är omfattande, komplicerad eller på annat sätt
kräver en längre tid för besvarande ska staden lämna besked om detta inom
svarstiden ovan.
Telefoner ska alltid hänvisningskopplas om den som söks är frånvarande eller
upptagen.

Sponsring
Med sponsring menas stöd i någon form som i sin tur innebär exempelvis
exponering i samband med evenemang där staden medverkar. Det kan även gälla
policyfrågor om ett företag via sponsring till exempel vill namnge en idrottsarena i
staden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för sponsringsfrågorna.
Varje nämnd och verksamhet är ansvarig för sponsring inom sitt eget
verksamhetsområde. Vägledande för all sponsring i Sundbybergs stad är de etiska
regler som tagits fram av Internationella Handelskammaren.

Massmedia
Massmedias genomslagskraft är stor och därför är det viktigt att vi har en korrekt,
professionell och förtroendeskapande relation till medierna. Massmedia har en
viktig roll som opinionsbildare och granskare, men även som informationskanal.
Därför ska media betraktas som en tillgång – inte ett hot. Kontakterna med
massmedia är som bäst när de är samordnade, förutseende och med hög etisk nivå.
Pressmaterial kan anpassas till olika medier med hänsyn till det budskap och den
målgrupp som ska nås i kommunikationen. Om det däremot är ett övergripande
budskap eller händelse ska pressmaterialet presenteras samtidigt för alla medier. Allt
pressmaterial ska innehålla kontaktuppgifter till ansvarig inom staden. Massmedia
ska alltid senast samma dag de kontaktar staden hänvisas till en person som
representerar oss.
Riktlinjer och ansvar
En medarbetare som direktkontaktats av massmedia ska göra en självständig
bedömning om ärendet kan åtgärdas direkt eller om det bör hänvisas. En bra
princip är att be om journalistens namn och kontaktuppgifter samt vilka frågor
journalisten vill ha svar på. Därefter ber man att få återkomma.
Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för kontakter med massmedia.
Därför ska förfrågningar från massmedia till telefonväxel, e-post eller brevpost utan
mottagare vidareförmedlas till informationschefen. Denne leder stadens arbete
gentemot massmedia, även om uttalanden görs av andra ansvariga personer.
Verksamhetsansvariga ansvarar för kontakten med journalister i frågor som rör den
egna verksamheten. Frågor av specialkaraktär besvaras bäst av anställda som har
sakkunskap inom ämnesområdet. Alla har rätt att uttala sig för massmedia, däremot
inte skyldighet att göra det. Om den anställde väljer att avstå ska denne dock se till

att journalisten hänvisas vidare till i första hand ansvarig chef och i andra hand
informationschefen.
För att underlätta det övergripande kommunikationsarbetet bör anställda som har
kontakt med massmedia i frågor av större betydelse meddela informationschefen
för att samordning av informationsinsatserna ska underlättas och att uppföljningen
säkerställs. Framförallt om det handlar om frågor som kan få uppmärksamhet i fler
medier och under en längre tid. Via intranätet finns tillgång till information kring
grundlagens bestämmelser om yttrandefrihet och meddelarfrihet för
uppgiftslämnare.

Grafisk profil
Stadens grafiska profil2 använder vi för att vara konsekventa visuellt i uttryckssätt i
bild, form och text oavsett medium och för att det inte ska råda någon tvekan för
mottagaren vem avsändaren är. En gemensam profil bidrar till att stärka den externa
profilen och interna identiteten.
Kommunstyrelsen är ansvarig myndighet för den grafiska profilen. Det innebär att
kommunstyrelsen beslutar om vilka utanför Sundbybergs stads koncern som får
använda stadsvapnet samt följer upp hur den grafiska profilen används.
De viktigaste ingredienserna i den grafiska profilen är logotypen (stadsvapnet med
organisationsnamn), färgspråket, typografier samt grafiskt språk.
Den grafiska profilen ska alltid användas i alla medier som Sundbybergs stad
producerar och ansvarar för.

Klarspråk och skrivregler
Allt som vi skriver i kommunen ska vara lättläst och förståelig. Vi ska använda ett
enkelt språk, skriva så kort och tydligt som möjligt och undvika fackuttryck och
förkortningar i allt vi skriver.
Stadens skrivregler är tillgängliga via intranätet, som stöd för att informationen blir
lättbegriplig. Kommunkontoret ansvarar för skrivreglerna.
Vi ska ha som regel att alla ska kunna läsa och förstå ärenden, handlingar, brev och
andra skrivelser oavsett läsförmåga eller modersmål. Huvudprincipen är att inte
översätta information till andra språk eftersom det är svårt att täcka in samtliga
språkgrupper och hålla informationen uppdaterad och aktuell.

Information vid kris
Sundbybergs stad har en särskild planering för agerandet om en kris inträffar, som
framgår av krishanteringspolicyn. Vid en katastrof planeras alla informationsinsatser
i den centrala krisledningen. Informationschefen har då ansvaret för kontakter med
massmedia. Vid en mindre allvarlig händelse har verksamhetsansvarig ansvaret för
intern och extern information. Kommundirektören och informationschefen ska
löpande hållas informerade.
2 Sundbybergs stads grafiska profil finns presenterad i en grafisk manual som kan laddas ner via
intranätet eller www.sundbyberg.se.

Kommunikationspolicyn har koppling till följande dokument:
• Grafisk manual
• Varumärkesplattform
• Skrivregler
• Krishanteringsplan

