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Regler för kommunikation  

1. Inledning 

Reglerna tar sin utgångspunkt i Tranemo kommuns kommunikationspolicy KS/2018:629.   

2. Syfte  

Syftet med reglerna är att tydliggöra Tranemo kommuns kommunikationsarbete samt 
beskriva de inriktningar, förutsättningar och juridiska ramverk kommunikationsarbetet 
förhåller sig till.  

3. Regler för kommunikation  

3.1. Förhållningssätt 

Kommunikation ska ses som en naturlig del i planer och beslut som rör vår verksamhet. 
All kommunikation ska stödja och leva upp till Tranemo kommuns vision, mål och 
beslut. Våra grundstenar är:   

Bemötande    

• Service. Kommunikationen ska präglas av god service och ett gott bemötande i 
alla kontakter med Tranemo kommun. Styrkan i vårt varumärke bestäms av 
kvaliteten på vår service och all kommunikation i den dagliga verksamheten 
påverkar omgivningens syn på oss: När vi tar emot en besökare i receptionen, 
möter brukare i de olika verksamheterna, träffar media, diskuterar med 
leverantörer eller pratar i telefon med enskilda medborgare. Alla medarbetare 
har därför en viktig roll när det gäller att skapa bilden av Tranemo kommun. Vi 
är alla ambassadörer och bärare av varumärket Tranemo. 

• Inkludering. Ord och bildval ska visa på mångfalden i vår kommun och 
användas på sådant sätt att ingen mottagare känner sig diskriminerad på grund 
av kön, sexuell läggning, hudfärg, etniskt ursprung, religion eller ålder  

• Tillförlitlig. Man ska kunna lita på den information som kommer från Tranemo 
kommun.  

Tillgänglighet  

• Insyn. Alla invånare har rätt till insyn i Tranemo kommuns verksamhet. 
Efterfrågad information lämnas utan onödiga fördröjningar ut. Undantag görs 
för information som är sekretessbelagd.   
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• Planerad. Kanaler, budskap, aktiviteter och kommunikationsmål utgår från 
mottagarens villkor.     

• Snabb och förutseende. Information ges ut så snabbt det är möjligt, i synnerhet 
vid krissituationer och extraordinära händelser. Vi ska vara steget före och själva 
ta initiativ till att kommunicera, istället för att vänta på rykten och påtryckningar 
från allmänhet, massmedia eller kollegor.      

Delaktighet  

• Öppen. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss som arbetar i Tranemo 
kommun och vi ska vara öppna för information, kritik och synpunkter från 
allmänheten.  

• Tillåtande. Vi ska välkomna idéer, synpunkter och initiativ. Vi ska också ta 
hänsyn till olika behov och dela med oss av kunskaper och erfarenheter.  

• Ärlig. Vi ska säga som det är och inte dölja fakta som kan uppfattas som 
negativa. 

3.2. Förutsättningar  

Grafisk profil  

Det ska alltid klart framgå att det är Tranemo kommun som är avsändare av en viss 
information. Den grafiska profilen anger riktlinjer för hur det visuella i 
kommunikationen ska se ut. Syftet är att skapa ett sammanhållet intryck och tydlighet 
som gör kommunen till en enhetlig avsändare. Den grafiska profilen efterlevs vid all 
produktion av webbsidor, trycksaker, utskick mm.     

Kriskommunikation  

Kommunens information i samband med en extraordinär händelse ska ge drabbade, 
allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia så snabb, korrekt och 
riktig information som möjligt. All information, både extern och intern, ska gå ut via 
staben. Kommunikationsansvarig som är en del av staben, leder 
kommunikationsorganisationens arbete. 
 
Uppdrag och ansvar vid extraordinära händelser (EOH)  
Organisationens huvuduppgift är att ta emot och sammanställa information från 
aktuella intressenter för att kunna ge ett så samlat budskap som möjligt både 
externt och internt. 
 
Ansvarsområden  
 
Kommunikationsansvarig 

• Leda arbetet 
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• Ta beslut kring vilka kanaler som ska användas 

• Ta beslut om vem som ska omfattas av informationen 

• Utforma krisinformation internt och externt  

• Övergripande pressansvar 

• Skicka information via SMS till staben 

Allt arbete sker i nära samarbete med kommunikatör 

Kommunikatör 

• Ställföreträdande kommunikationsansvarig 

• Samordna redaktörerna (webb, Facebook, WIS) 

• Upprätta, aktivera och samordna upplysningscentralen när växeln blir 
otillräcklig som informationskanal 

Allt arbete sker i nära samarbete med kommunikationsansvarig 

Juridiskt ramverk  

Det finns vissa lagar och regler kommunala verksamheter behöver förhålla sig till 
kopplat till kommunikation. Mer utförlig beskrivning av det juridiska ramverket finns i 
bilaga 1.  

• Kommunallagen (2017:725)  

• Regeringsformen (1974:152)  

• Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  

• Offentlighetsprincipen  

• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

• Förvaltningslagen (2017:900)  

• Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Se bilaga 2 för hantering av bilder med 
personuppgifter.   

• Språklagen (2009:600) 

• BBS-lagen (1998:112) 

• LEK – Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) 

• Upphovsrätten (1960:729) 

• Webbdirektivet  

• Regler för sociala medier i Tranemo kommun (se bilaga 3) 



   

 

 

4 (7)  

 

 
 

Organisation och ansvar 

Övergripande kommunikationsansvar 

Kommunchef har ett huvud- och samordningsansvar för varumärket både vad gäller 
innehåll, kommunikation och genomförande av aktiviteter. Det omfattar både 
kommunen som organisation och arbetsgivare men också som plats för boende, företag, 
besökare och föreningar. 

Kommunikatörer ansvarar för planering, samordning och uppföljning av kommunens 
samlade kommunikationsarbete liksom utformning av gemensamma budskap för 
kommunikation. Det omfattar kommunens grafiska profil, utskick av pressmeddelanden 
och extern kommunikation kopplad till en tillväxt exempelvis mot blivande invånare 
eller medarbetare. 

Kommunikatörer har ansvar för den gemensamma infrastrukturen för kommunens 
övergripande kommunikation: webbplats, intranät, digitala plattformar, sociala kanaler, 
informationsmaterial, annonser, kommungemensamma mallar, informationstavlor, 
telefoni och mobila applikationer. 

Kommunikatörer ska utbilda i kommunens värderingar internt, vara en stöd- och 
styrfunktion för verksamheternas kommunikation och bidra till att skapa nytta i 
förvaltningens service.   

Kommunikatörer ansvarar också för bevakning, spridning och uppföljning av 
genomförda aktiviteter.  

Kommunikationsorganisation  
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Sektionschefs ansvar  

Utöver chefers ansvar (se rubrik chefers ansvar) har respektive sektionschef ansvarar för 
att utse en eller flera verksamhetsredaktörer för samordning och kvalitetssäkring av 
kommunikation inom sektionens verksamhetsområde.  

Chefers ansvar  

Den som är chef och ledare med verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar. 
Chefen för respektive verksamhet ansvarar för att kommunikationen fungerar både 
internt och externt och att planeringen av kommunikationsinsatser görs samtidigt som 
verksamhetsplaneringen. I chefsansvaret ligger också att uttala sig för medier som 
representant för verksamheten.  

Verksamhetsredaktörernas ansvar 
I arbetsuppgiften ingår att lyfta fram händelser och nyheter inom sitt ansvarsområde för 
vidare spridning i kommungemensamma kanaler och media. Digital kommunikation 
inom verksamheten ska följa kommunens gemensamma krav på tillgänglighet, mobilitet, 
grafisk profil och driftsäkerhet. Ansvaret för relationer med omvärlden och 
omvärldsbevakning inom facknämndsområdet ligger också på respektive 
verksamhetsredaktör. Verksamhetsredaktörerna ska:    
 

• Ha ett samordnande kommunikationsansvar inom sin sektion/funktion 

• Medverka vid avstämningsmöten med kommunikatörerna och där rapportera 
om vilka kommunikativa händelser som är på gång inom sin sektion/funktion 

• Ansvara för att lyfta fram händelser och nyheter inom din sektion/funktion för 
vidare spridning i kommunens gemensamma kanaler 

• Uppdatera på hemsida och intranät 

• Skapa och redigera mallar, blanketter och liknande material utifrån kommunens 
grafiska profil 

• Ta fram enklare informationsmaterial i Word  

• Vara ett stöd och bollplank till handläggare på sin sektion/funktion när det gäller 
frågor om kommunikation 

Medarbetarnas ansvar 
Medarbetare har ansvar för att, med hjälp av befintliga informationskanaler, hålla sig 
informerade i frågor av betydelse för den egna uppgiften i organisationen. Medarbetarna 
ska också vara kunniga om kommunens och den egna verksamhetens mål och uppdrag 
för att kunna känna delaktighet och förstå sin betydelse i kommunens totala verksamhet. 
Medarbetarna ska känna till kommunens vision och värderingar samt gemensamma 
åtaganden om tillgänglighet och bemötande. 
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Alla medarbetare har en viktig roll när det gäller att skapa bilden av Tranemo kommun. 
Vi är alla ambassadörer och bärare av varumärket Tranemo. Styrkan i varumärket 
bestäms först och främst av kvaliteten på den service och de tjänster som vi levererar till 
de som lever, verkar och vistas i kommunen.  

3.3. Intern kommunikation   

Med en väl fungerande internkommunikation ges medarbetare möjlighet till dialog och 
medinflytande. Informerad personal blir mer motiverad – mer motiverad personal ger 
mer arbetsglädje – mer arbetsglädje ger ett bra ambassadörskap – ambassadörskap ger 
bra kundmöte – bra kundmöte leder till stärkt varumärke – starkt varumärke ger nöjda 
kommuninvånare och ökar inflyttning. Genom god internkommunikation ökar 
möjligheterna till en högre delaktighet och stolthet kring värderingar, mål och visioner 
vilket påverkar och utvecklar kommunens tjänster och serviceleverans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupper för den interna kommunikationen 

• Chefer  

• Medarbetare  

• Förtroendevalda 

Strategier  

• Intranätet är den primära kanalen för internkommunikation.  

• Den interna informationen är tillgänglig. Det ska finnas interna 
informationskanaler som når alla anställda i Tranemo kommun. 
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• Vi ska ge en bra introduktion till nyanställda så att de snabbt får inblick i vår 
verksamhet, hur vi är organiserade och vilka mål vi har. 

• Den interna kommunikationen ska vara begriplig. Därför ska innehåll och form 
anpassas till olika medarbetares behov och förutsättningar. 

• Den interna kommunikationen ska planeras och samordnas med den externa 
kommunikationen. Så långt som möjligt ska kommunikationen planeras så att vi 
som arbetar i Tranemo kommun får information innan den når vår omvärld. 

3.5 Extern kommunikation  

Den externa kommunikationen har som syfte att skapa dialog, insyn och delaktighet med 
invånare, media och andra intressenter. Kommunikationen ska bidra till att stärka 
Tranemo kommuns varumärke genom att skapa intresse och förtroende för kommunens 
verksamhet.  

Viktiga målgrupper för den externa kommunikationen är invånare, näringsliv, 
föreningar, massmedia och potentiella invånare och näringsliv.  
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