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Kommunikationspolicy 
 
Syftet med en kommunikationspolicy 
Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande 
styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för en 
gemensam syn på kommunikation inom hela kommunkoncernen. 
 
Det övergripande målet för Karlshamns kommunkoncerns kommunikation -
är att den – såväl internt som externt – ska bidra till att kommunens fem 
inriktningsmål nås. 
 
• Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle  
• Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet  
• Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap  
• Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet  
• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
 
Förmågan att föra en respektfull dialog har en betydande roll i arbetet med 
att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunikationsinsatserna ska ge 
kunskap om och skapa intresse och förtroende för kommunens verksamhet, 
i såväl förvaltningar som i bolag.  
 
Principer för Karlshamns kommuns kommunikation 
Karlshamns kommun arbetar med integrerad kommunikation vilket innebär 
att alla våra kanaler ska ge en enhetlig, tydlig och övertygande bild av 
kommunkoncernen. Med hjälp av en öppen och tydlig kommunikation ska vi 
skapa goda relationer med omvärlden, medborgare, besökare, medarbetare 
och företagare. Kommunikationen ska bidra till ökad kunskap, intresse, 
förståelse och acceptans för kommunens arbete och dess tjänster.  
 
All extern och intern kommunikation där Karlshamns kommun eller dess 
bolag står som avsändare ska i möjligaste mån: 
 
• vara korrekt, lättillgänglig och relevant  
• vara väl planerad och integrerad i beslut 
• skapa realistiska förväntningar på våra tjänster och i de fall där det är 

tillämpligt, visa på det mervärde som finns i att använda dessa tjänster 
framför andra alternativ utanför kommunens verksamhet 

• kommuniceras medan den är aktuell och har nyhetsvärde 
• anpassas till mottagarnas situation 
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• ge invånarna insyn och uppmuntran till dialog om den kommunala 
verksamheten. 

 

Ansvar 

Övergripande och långsiktiga mål för kommunikationen beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande samordnings- 
och huvudansvar för kommunens strategiska kommunikationsarbete.  
 
Riktlinjer för olika strategiska kommunikationsområden uppdateras genom 
regelbunden översyn av Kommunikationsenheten. 
 
Förvaltningar och bolag använder riktlinjerna som stöd i 
kommunikationsarbetet i sina respektive verksamheter. För all verksamhet 
gäller att kommunikationsinsatser planeras och budgeteras från början för 
att kunna utformas rätt och komma vid rätt tidpunkt. Kommunikationen blir 
då integrerad i verksamheten och ett aktivt stöd i arbetet.  
 
Förvaltningarna och de kommunala bolagen har ett gemensamt ansvar för 
att vara goda representanter för Karlshamns kommun.  
 
Förvaltningschefer och bolagschefer är kommunikationsansvariga för sina 
respektive verksamheter och ska ta initiativ till kommunikation och vid 
behov söka stöd hos Kommunikationsenheten.  
 
Kommunikationsenhetens ansvar är att ge stöd i kommunikationsfrågor och 
att samordna pressträffar, annonsering och kommunikationsinsatser av 
större evenemang som exempelvis Östersjöfestivalen och mässor.  

 
Alla ansvarar för att kommunikationspolicyn blir verklighet i det dagliga 
arbetet och blir ett nyttigt redskap och inte bara ett dokument som ingen 
läser.  
 
Så kommunicerar vi: 

• Kommunikationen ska bygga på lyhördhet för olika behov och ge 
kunskap om och skapa intresse för den service och de tjänster som 
kommunen eller dess bolag erbjuder. 

• Språket ska vara tydligt och enkelt och onödiga facktermer och 
förkortningar ska undvikas.  

• Kommunikationen ska skapa kunskap om möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter samt skapa kunskap om vad kommunen arbetar 
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med för att invånare, medarbetare, företag och organisationer på 
ett mer aktivt sätt ska kunna delta i eller påverka den kommunala 
beslutsprocessen.   

• Kommunikationen ska anpassas efter de olika behov som finns bland 
individer och organisationer vilket kräver flexibilitet i både muntlig, 
tryckt och digital kommunikation. 

• Inför varje kommunikationsåtgärd ska målgruppen och budskapet 
klart definieras. Vid varje kommunikationstillfälle ska vi ta hänsyn till 
tillgängligheten för personer med språkbegränsningar och 
funktionsnedsättningar.  

• Vår kommunikation följer det som är reglerat i lag. Lagar som särskilt 
berör kommunikationsfrågor är bland annat Förvaltningslagen, 
Tryckfrihetsförordningen,  
Yttrandefrihetsgrundlagen, Sekretesslagen, Personuppgiftslagen och 
Upphovsrättslagen. 

 
 
Bilagor:  
 
1. Riktlinjer för intern kommunikation 
2. Riktlinjer för extern kommunikation 
3. Riktlinjer för kommunikationsansvar 
4. Riktlinjer för tillgänglighet 
5. Riktlinjer för sociala medier 
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Riktlinjer för intern kommunikation  
(bilaga 1, Kommunikationspolicy) 

 
Syfte 

Den interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska kunna vara 
delaktig och känna motivation och arbetstillfredsställelse och att styra och leda 
organisationen mot uppsatta mål och visioner. Den ska även öka de för-
troendevaldas kunskaper om kommunens verksamheter, organisation och mål. 
Den interna kommunikationen bör därför generera goda kunskaper om det 
egna arbetsområdet, om verksamhetens styrdokument och mål samt om 
Karlshamns kommuns vision. Detta skapar intern effektivitet så att kommunen 
kan erbjuda medborgarna en god service. Intern kommunikation är därmed en 
viktig del av ledarskap och medarbetarskap.  

Interna kommunikationskanaler 

• Intranät 
• Personalmöten, planerade och spontana möten 
• E-post 
• Telefon 

Intern och extern kommunikation ska samspela med varandra. Information ska 
i möjligaste mån förankras hos berörda medarbetare innan den kommuniceras 
externt. Hos varje medarbetare finns ett ansvar att söka den information som 
behövs för att utföra sitt uppdrag.  Arbetsledningens ansvar är att relevant 
information finns lättillgänglig, är aktuell och kan förklaras. Undantag är sekre-
tessbelagd information som hanteras enligt särskild ordning.  

Intranätet är kommunens gemensamma interna kommunikationsplattform. 
Chefer har ett särskilt ansvar att lyfta fram viktig verksamhetsinformation via 
intranätet. Samtliga anställda har ansvar att söka och ta del av informationen 
som presenteras via intranätet.  

Personalmöten bör hållas varje månad och ge möjlighet till samtal om tolkning 
av ny information. Medarbetare är organisationens viktigaste 
kommunikationskanal. För arbetsplatsträffar finns i enlighet med 
samverkansavtalet en speciell dagordning som ska följas. 

Intern e-post som kräver svar, ska alltid besvaras inom två arbetsdagar. E-post 
som skickas från en förvaltning till en annan är allmän handling och måste 
därför öppnas minst en gång per arbetsdag. E-post för vidarebefordran av 
massutskick ska undvikas. E-postens inkorg är endast en tillfällig förvarings-
plats. Detta betyder att du ska rensa inkorgen och utkorgen samt tömma 
papperskorgen regelbundet; minst en gång per vecka. E-post får inte användas 
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för att skicka sekretessbelagd information. Vid frånvaro ska medarbetaren 
säkerställa att ersättare har möjlighet att ta del av inkommen post. Alla 
meddelanden ska avslutas med en tydlig signatur (namn, funktion, verksamhet 
och kontaktuppgifter).  

Samtliga e-postmeddelande ska innehålla en enhetlig signatur med namn, 
funktion/titel, enhet, anknytning och besöksadress. Utgå från signaturmallen 
nedan.  

 
  Förnamn Efternamn 
  Funktion/titel 
  _______________________________________________ 
 
  Karlshamns kommun • Enhet • 374 81 Karlshamn 
  Tel 0454-xxx xx • E-post: förnamn.efternamn@karlshamn.se  
  karlshamn.se • facebook/karlshamnskommun 
   _______________________________________________ 

 

Telefonen är ett arbetsredskap för intern och extern kommunikation. 

Den som ringer till Karlshamns kommun eller internt inom kommunens 
verksamheter ska ges möjlighet att lämna meddelande till en personlig 
röstbrevlåda. Varje medarbetare ansvarar själv för att telefonmeddelanden 
avlyssnas och för en skyndsam återkoppling. 

Under mötestid eller annan upptagen tid ska telefonen vara korrekt hänvisad. 
Det ska framgå när du är tillbaka och när du kan bli kontaktad via telefon igen.  

Under semester eller annan ledighet ska telefonen vara hänvisad eller 
vidarekopplad till en kollega som är i tjänst.  

Varje medarbetare har ansvar för att rätt information finns inlagd på den egna 
telefonanknytningen. Behöver du hjälp med ändringar, kontakta Teleservice, 
anknytning, 1628. 

Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal. Använd 
inte facktermer vid externa samtal.  
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Riktlinjer för extern kommunikation 
(bilaga 2 till Kommunikationspolicyn) 

Vi har alla del i den externa kommunikationen. En väl fungerande extern 
kommunikation är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, och för att tydliggöra 
för invånarna och andra intressenter vad Karlshamn erbjuder och står för. 

De viktigaste kanalerna är 

• de förtroendevalda och alla anställda  
• Karlshamns kommuns webbplats samt de kommunala bolagens egna 

webbplatser 
• sociala medier  
• medborgarkontoret  
• massmedia  
• tidningen Karlshamnaren  
• kundtidningar  
• branschspecifika kanaler och nätverk.  

Att hålla Medborgarkontoret uppdaterat om förändringar i verksamheten samt 
vidhålla en god telefonkultur med hänvisningar och telefonsvar underlättar för 
dem som söker kontakt med oss. En väl fungerande telefonservice, liksom ett 
professionellt, serviceinriktat bemötande är av stor betydelse för omgivningens 
uppfattning om verksamheten.  

Viktiga målgrupper är  

• Invånare 
• massmedia 
• besökare  
• det lokala näringslivet 
• myndigheter  
• presumtiva medarbetare 
• potentiella invånare 
• potentiella företagare 
• föreningar och övriga organisationer.  

För att den externa kommunikationen ska fungera väl måste vi vara lyhörda för 
Karlshamnsbornas synpunkter och idéer. 
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 Massmedia 
 Massmedia är en kanal kommunen använder för exempelvis annonser och 
 pressmeddelanden. De är en målgrupp som vi regelbundet ska förse med 
 korrekt information. De är granskare av vårt arbete. Karlshamns kommun 
 förespråkar en öppen och aktiv kontakt med massmedia.  

Chefer och verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin 
verksamhet gentemot massmedier. Ingen är dock skyldig att yttra sig offentligt. 
Den som inte är insatt i ett ämne måste inte uttala sig utan kan istället hänvisa 
till någon som känner till det aktuella området bättre. Alla anställda kan, och 
bör, alltid vända sig till Kommunikationsenheten för att få stöd och hjälp i 
kontakten med journalister om man känner sig osäker eller obekväm med att 
uttala sig offentligt i något sammanhang. Som förespråkare för Karlshamns 
kommun ska man vid kontakt med massmedia informera närmaste chef och 
förvaltningens pressansvarige om detta så att medarbetare, kollegor och 
samarbetspartners kan informeras om mediakontakten har betydelse för dem 
eller deras arbete.  

Yttrandefriheten ger alla offentligt anställda rätt att i tal, skrift, bild eller på 
annat sätt meddela upplysningar samt att uttrycka tankar, åsikter och känslor. 
Undantaget är sekretessbelagda uppgifter. Ingen inom kommunen får heller 
forska efter vem som lämnat informationen till media.  

Kommunens anställda ska förse medierna med korrekta fakta om våra 
verksamheter och ska enligt offentlighetsprincipen lämna ut allmänna 
handlingar skyndsamt när de efterfrågas. 

Grafisk profil 
Den grafiska profilen, enhetlig layout samt respekt för mottagaren i anslag och 
ton ska genomsyra all kommunikation och därmed förstärka varumärket 
Karlshamns kommun. E-post ska inte användas för oombedda massutskick. 

Det strategiska bildspråket ska förmedla vårt geografiska läge, mänsklighet, 
värme och aktivitet. 

Marknadsanalyser och målgruppsanalyser initieras av Kommunikationsenheten 
eller av berörda chefer och ska göras i samband med planering av kampanjer 
eller grafisk produktion. Kommunikationsenheten samordnar kommunikations-
planer och aktivitetsplaner i enlighet med dessa analyser. 
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Webbplatser 
Kommunens webbplatser ska ha en gemensam grafisk profil men kan beroende 
på verksamhet och samarbetspartners undantagsvis ha olika grafiska uttryck-
sätt. Undantag får också göras för kampanj-, projekt- och bloggsidor efter 
Kommunikationsenhetens godkännande. De kommunala bolagen kan ha behov 
av att profilera sin verksamhet i en annan grafisk miljö än Karlshamns kommuns 
men bör sträva efter koncerngemensamma kännetecken. Det ska tydligt framgå 
på de kommunala bolagens webbplatser, att ägaren är Karlshamns kommun. 

Arbetet med de kommunala bolagens externa kommunikationskanaler regleras i 
övrigt av dem själva. För de kommunala förvaltningarna gäller följande (med 
"webbplatsen" avses Karlshamns kommuns gemensamma webbplats, 
www.karlshamn.se, med underliggande sidor): 

• Förvaltningar och enheter i kommunens organisation får inte ha egna 
domäner/webbplatser utan ingår i Karlshamns kommuns domän.  

• Kommunikationschefen är ansvarig utgivare för webbplatsen. 
Förvaltningarna utser innehållsansvarig för respektive verksamhet. Vem 
som är innehållsansvarig ska framgå på samtliga sidor, liksom den 
ansvariges e-post. Tekniska frågor som har konsekvenser för 
webbplatsens funktion eller utseende, samt hur det praktiska arbetet 
med webbplatsen sker beslutas av Kommunikationsenheten. Övriga 
tekniska frågor ansvarar IT-enheten för. 

• Varje förvaltning har skyldighet att utse en eller flera webbredaktörer 
som har ansvar för att regelbundet uppdatera respektive förvaltnings 
information.  

• Webbplatsen ska användas för en dynamisk dialog med användarna och 
kontinuerligt uppdateras. Webbplatsen ska i största möjliga mån 
struktureras utifrån användarnas behov. 

• Webbplatsen ska vara tillgänglig för personer med språkbegränsningar 
eller funktionsnedsättningar och följa rekommenderade standarder 
avseende tillgänglighet. Se även riktlinjer för tillgänglighet. 

• Kommunens webbplats är efterfrågad för artiklar och annonser men får 
endast användas för kommunkoncernens verksamhet eller när 
kommunen är en samverkanspartner. Vid krisberedskap kan annan 
tolkning förekomma. 
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Riktlinjer för budskap publicerade på Karlshamns kommuns digitala skyltar 

I enlighet med beslut från Länsstyrelsen i Blekinge och enligt Karlshamns 
kommuns kommunikationspolicy gäller följande: 

• Budskapet kan innehålla information om evenemang/arrangemang/ 
aktiviteter som annan arrangör än Karlshamns kommun genomför, om 
de äger rum i Karlshamns kommun. Det ska vara budskap som positivt 
marknadsför Karlshamn. 

• Det annonserade evenemanget/arrangemanget/aktiviteten ska rikta sig 
till allmänheten och vara kopplat till ett angivet datum eller en angiven 
avgränsad tidsperiod. Stadigvarande öppettider och/eller verksamhet 
som pågår under hela året eller under längre tid kan inte annonseras. 

• Budskap med samhällsinformation eller information om evenemang/ 
aktivitet/arrangemang som Karlshamns kommun arrangerar eller är 
medarrangör till kan prioriteras. Kommunen förbehåller sig då rätten 
att kunna byta ut andra arrangörers budskap som redan godkänts.  

• Vid bokning ska förfrågan vara turistbyrån tillhanda senast två veckor 
innan önskad period startar och bokning sker i mån av plats. 

• Budskapet kan maximalt visas fyra veckor innan det aktuella 
evenemanget/arrangemanget/aktiviteten äger rum. Dessa fyra veckor 
inkluderar även den aktuella tidpunkten. 

• En bokning omfattar alla tre välkomsttavlorna.  
• Partipolitisk information eller religiösa budskap tillåts inte på skyltarna.  

Ansvar och uppdateringar av kommunens befintliga digitala skyltar 
Kommunens turistchef har ansvar för att skyltarna uppdateras i enlighet med 
dessa riktlinjer. Den digitala delen administreras via ett internetbaserat 
verktyg.  

Marknadsföring 
Syftet med kommunens marknadsföringssatsningar är att skapa en positiv bild 
av Karlshamns kommun så att människor aktivt väljer att bo och verka i 
kommunen samt besöka kommunen. Varje marknadsföringsinsats ska vara 
genomtänkt och föregås av en analys av målgrupp, spridningsområde, kanalval 
och förväntad genomslagskraft. Målen kan vara såväl långsiktiga (Vision 2030: 
Karlshamn − en plats för liv och lust) som kortsiktiga. Efter varje insats bör en 
utvärdering göras. 

Marknadsföringen ska vara kostnadseffektiv, det vill säga valet av kanaler bör 
göras med omsorg så att så många som möjligt inom målgruppen nås av 
budskapet. 
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Sponsring 
All sponsring som Karlshamns kommun engagerar sig i är en 
marknadsföringsinsats (se ovan) och syftar till att stärka Karlshamns kommuns 
varumärke. Med sponsring avser Karlshamns kommun ett ekonomiskt 
samarbete som innebär att en part stödjer en annan part med pengar, varor 
eller tjänster mot en definierad motprestation med förväntad effekt. Sponsring 
är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd 
för att en verksamhet ska finnas till. Sponsring är inte ett långsiktigt 
ekonomiskt åtagande. 

Inför beslut om sponsring ska samordning ske i koncernledningsgruppen och 
vara granskad utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen har beslutanderätt att ingå avtal med utgångspunkt från 
Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet (KF § 143 2002-09-02).  
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Riktlinjer för kommunikationsansvar 
(bilaga 3, Kommunikationspolicy) 
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunkoncernens kommunikation. 
Kommunikationsenheten är kommunens centrala kommunikationsorgan som 
leder och samordnar det kommunövergripande kommunikationsarbetet.  

Kommunikationsenhetens ansvar 

• Att samordna interna och externa kommunikationssatsningar och att 
bidra med specialistkunskaper vid planering och genomförande av 
dessa 

• Att samordna, utveckla och underhålla publiceringen av kommunikation 
på kommunens webbplats, sociala medier och intranät samt ansvara 
för administrationen av publiceringsverktyg och utbildning på dessa 

• Konsultation till förvaltningar och kommunala bolag i 
kommunikationsfrågor och mediehantering 

• Att vårda och utveckla den grafiska profilen och se till att den följs av 
förvaltningar och bolag 

 
Respektive nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för kommunikation inom 
sitt verksamhetsområde och inom egen budgetram. För all verksamhet måste 
kommunikationsinsatser årligen planeras och budgeteras för att kunna 
utformas rätt och komma vid rätt tidpunkt. Ansvarsfördelning mellan 
nämndsordförande och förvaltningsledning klarläggs inom respektive 
nämnd/förvaltning.  

Nämnden, förvaltningen och bolaget ansvarar för att  

• sprida kunskap och information om den egna verksamheten, både 
internt och externt. 

• i samråd med Kommunikationsenheten producera och distribuera 
kommunikationsmaterial om den egna verksamheten. 

• utforma kommunikationsmateriel i linje med den grafiska profilen, eller 
för bolagens del, som harmonierar med Karlshamns kommuns grafiska 
profil. 

• konsultera Kommunikationsenheten i kommunikationsfrågor och i 
kontakt med media. 

På varje förvaltning är förvaltningschefen kommunikationsansvarig om inte 
annan utses. De kommunala bolagen har en motsvarande delegationsordning.  
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Aktuell information från förvaltning och bolag samt bakgrunds- och 
referensmaterial ska löpande distribueras till Kommunikationsenheten så att 
nyheter och annan viktig kommunikation kan publiceras på kommunens 
hemsida och/eller i gemensamma centrala produktioner. 

Varje förvaltning, nämnd och bolag/styrelse bör ha en årsplan och budget för 
kommunikation och marknadsföring. Alla möjligheter till samverkan ska 
utnyttjas så att intern konkurrens om utrymme i media kan undvikas. 
Kommunikationssatsningar ska därför planeras i god tid och meddelas 
Kommunikationsenheten.  

Chefer och arbetsledare har ansvar för sin interna kommunikation. Det är varje 
medarbetares skyldighet att aktivt söka och tillgodogöra sig samt förmedla 
sådan information som är relevant för arbetet.  

Det nya intranätet ger samtliga anställda inom kommunen en plattform för att 
enkelt tillgodogöra sig denna typ av information. Varje anställd ansvarar för att 
skapa sig en användarprofil på intranätet och använda det som en utgångs-
punkt för intern kommunikation. 

Partipolitisk kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer. 
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Riktlinjer för tillgänglighet  
(bilaga 4, Kommunikationspolicy) 

Karlshamns kommun ska sträva efter hög tillgänglighet för att informationen i 
största möjliga mån ska kunna läsas, höras eller ses och förstås av alla. 

Tillgänglighet på webben  
Tillgänglighet på internet innebär att webbplatsen följer etablerade standarder 
och riktlinjer inom tillgänglighetsområdet och tar hänsyn till individers olika 
förmåga att ta till sig information och använda teknik. En standard gör också att 
man kan utveckla hjälpmedel. Standarden kopplar ihop hjälpmedlet med 
apparaten/gränssnittet. Med gränssnitt menas hur man kommunicerar mellan 
olika mjukvaror och/eller hårdvaror. 

Strukturen på karlshamn.se och bolagens hemsidor ska vara tydlig och göra 
webbplatsen lättnavigerad oavsett förmåga. Vi ska i största utsträckning undvika 
pdf för formulär och i stället använda oss av lättanvända och tillgängliga 
webbaserade lösningar som kopplas direkt mot de interna systemen. Vi bygger 
webben på fyra grundområden för gränssnittets utformning: 

Uppfattningsbar 
Det ska vara möjligt att uppfatta innehåll och funktioner. Det innebär exempelvis 
att en besökare som inte kan se bilderna ska få information om vad de visar i 
textform, exempelvis genom alternativtexter. Det innebär även att kontrasterna 
som används ska vara bra.  

Hanterbar 
Det ska gå att styra alla funktioner både med mus och med tangentbord 
oberoende av varandra. Rubriker ska finnas och vara konstruerade på ett korrekt 
sätt för att kunna fungera som stödpunkter för användare både visuellt och i 
hjälpmedlen. Formulär ska skapas med korrekta tekniker så att exempelvis 
ledtexter till kryssrutor blir klickbara 

Begriplig 
Språket som används i tal och skrift ska vara enkelt och begripligt. Det ska finnas 
hjälp och besökaren ska få begripliga felmeddelanden när fel uppstår. 

Robust 
Genom att använda de tekniker som finns (exempelvis html) på ett korrekt sätt 
ökar man gränssnittets stabilitet. Det ska också finnas information till webbläsare 
som inte stöder komplexare tekniker så att användaren får information om vad 
som händer och varför. Exempelvis så ska det finnas ”noframe” information på 
webbplatser som använder ramar så att man i webbläsaren får veta varför till 
exempel mobiltelefonen inte kan visa sidan man försöker komma åt. 
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Skriftlig/tryckt information 
Grunden för att informationen ska vara tillgänglig är att den är begriplig. För att 
den ska vara begriplig måste ett klart och enkelt språk användas, så kallat 
klarspråk. Tänk på:  

• Att texten disponeras på ett logiskt sätt.  

• Att ha informativa rubriker.  

• Att stryka sådan information som inte behövs.  

• Att undvika långa och invecklade meningar.  

• Att använda begripliga ord.  

• Att förklara nödvändiga facktermer.  

• Att inleda längre dokument med en sammanfattning. 

• Att undvika förkortningar. 

Multimedia 
Textning, teckenspråk och syntolkning gör det möjligt för fler att ta del av film, 
multimedia, video och TV. Vi bör därför sträva efter: 

• Att allt tal textas.  

• Att andra ljud än tal återges med text i annan färg eller erbjuds en likvärdig 
lösning.  

• Att en version med svenskt teckenspråk produceras som kan sändas vid en 
annan tidpunkt än ursprungsversionen, eller i en separat kanal, eller att 
motsvarande information erbjuds på annat sätt.  

• Att en syntolkad version produceras eller att motsvarande information erbjuds 
på annat sätt. 

Möte, konferens 
Vid fysiska platser för kommunikation, exempelvis föreläsningar, samråd eller 
enskilda möten ska vi sträva efter att miljön är tillgänglig för personer med olika 
typer av funktionsnedsättningar och hålls i lokaler dit alla har tillträde. Målet är att 
alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare ska ha möjlighet att delta på lika 
villkor. Stöd för synskadade, hörselskadade eller rörelsehindrade ska finnas 
lättillgängligt vid behov och det ska finnas samma möjligheter för alla att göra sin 
demokratiska röst hörd samt bidra med sina erfarenheter.  
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Viktigt att tänka på  
I samband med möte och konferens där inte deltagarnas förutsättningar och 
begränsningar är kända, är det viktigt att tänka på: 

•  att avsändaren/förvaltningar och verksamheter ansvarar för att den egna 
informationen och kommunikationen är tillgänglig och att den anpassas till 
människors olika behov. 

•  att det i inbjudan efterfrågas om det finns behov av teckenspråkstolkning, 
syntolkning, teleslinga (eller annan anordning med motsvarande funktion).  

•  att det i inbjudan efterfrågas om det finns behov av speciell kost samt 
dokumentation från konferensen på alternativa format.  

•  att konferensinbjudan innehåller information om att deltagare bör undvika 
parfym och andra doftande hygienartiklar. 

•  att konferenslokalerna, inklusive grupprum och pausrum, ska vara 
tillgängliga enligt de riktlinjer som finns för lokaler. 

•  att det vid övernattning finns hotellrum som är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar.  

•  att programmet organiseras så att pauser läggs vid lämpliga tidpunkter.  

•  att det tillhandahålls teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga samt 
speciell kost om behov och önskemål om detta finns.  

•  att talare/föreläsare informeras om att det är viktigt att tala i mikrofon och 
att tala tydligt samt att det är viktigt att bilder beskrivs och att text på OH-
bilder eller i PowerPoint-presentationer läses upp.  

•  att information ska kunna ges om exakt vad förtäringen innehåller, om 
sådan serveras.  

•  att dokumentation och information på alternativa format tillhandahålls vid 
samma tillfälle som övrig dokumentation, om detta efterfrågats i anmälan. 

 

Checklistor för möten och konferenser finns på www.handisam.se  

Ett viktigt redskap i arbetet för tillgänglighet är tillgänglighetsdatabasen som ska 
finnas länkad från karlshamn.se. Varje del i organisationen har ett ansvar för att 
säkerställa att nödvändiga uppgifter finns inlagda för respektive verksamhet. 
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Riktlinjer för sociala medier  
(bilaga 5, Kommunikationspolicy) 

 
Sociala medier är ett samlande begrepp för webbaserade tjänster (till exempel 
Facebook, Twitter, YouTube och Instagram) för människor att skapa och 
publicera eget innehåll och hålla kontakt med andra människor och 
organisationer.  

Mål och syfte  
Karlshamns kommuns närvaro i sociala medier syftar till att vara på plats där 
medborgarna är i den digitala världen och nå viktiga målgrupper, inbjuda till 
dialog och ge bra service, marknadsföra kommunen, stärka ”varumärket” 
Karlshamns kommun och göra det känt både nationellt och internationellt. 
Respektive nämnd prövar, med utgångspunkt från nämndens uppdrag, hur det 
sociala mediet kan bidra till nämndes verksamhet. Prövning bör ske mot 
verksamhetskrav, krav på funktion och teknik, informationssäkerhet, rättsliga 
krav, rutiner och resurser.   

 
Ansvar 
Respektive nämnd ansvarar för sin egen medverkan i sociala medier. Nämnden 
ansvarar för alla inlägg som nämnden gör själv, alla inlägg som utomstående 
gör på nämndens sociala medier och vissa inlägg som utomstående gör på 
sociala medier som inte är nämndens eget men som uppkommer till exempel i 
en dialog med nämnden. Nämnderna bestämmer själva vilka tjänster som 
används och vem som får representera nämnden i sociala medier. 
Förtroendevalda bör ange om man företräder kommunen eller partiet.  

Kommunikationsenheten har ett samordnande ansvar för användning av 
sociala medier. När man ska öppna, skriva eller publicera något i sociala medier 
i Karlshamns kommuns namn gör man det som en representant för 
kommunen. Därför krävs godkännande från Kommunikationsavdelningen för 
att i tjänsten få använda sociala medier för kommunens räkning. Det krävs ett 
syfte och en tydlig strategi för att det ska vara befogat att få starta ett konto. 

I de fall där nämnder erbjuder en tjänst för andra att göra inlägg eller 
kommentera inlägg är nämnderna också ansvariga för att moderera och följa 
dessa inlägg och kommentarer. Exempel på sådana tjänster är bloggar, 
chattforum och Facebook-sidor.  
 
I de fall där nämnden inte har kontroll över och kan styra andras publiceringar 
är nämnderna inte ansvariga för dessa. Ett exempel på en sådan tjänst är 
Twitter.  
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All närvaro i sociala medier från Karlshamns kommun ska presenteras och 
kunna nås via kommunens webbplats www.karlshamn.se. Kommunens 
webbplats ska erbjuda en aktuell ögonblicksbild av informationsflödet från 
kommunens närvaro i sociala medier. Kommunikationsenheten ansvarar för att 
göra en förteckning över vilka externa webbplatser som kommunen är aktiv på 
samt att återkommande bevara delar av det sociala mediet under en vald 
tidsperiod. 

Hantering av allmänna handlingar 
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. De 
inlägg som nämnderna gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog 
med nämnderna blir allmänna handlingar. Nämnden ska veta vilka handlingar 
som är allmänna i sociala medier som de är aktiva i, ha en beskrivning av 
handlingarna tillgänglig och ge allmänheten möjlighet att själv söka bland 
handlingarna. 

Allmänna handlingar behöver inte diarieföras, det räcker med att de hålls 
ordnade så att det framgår om de upprättats av nämnden eller inkommit från 
någon annan och när det har skett. Det kan ske direkt i det sociala mediet, 
genom att skrivas ut eller att via länkning eller motsvarande sparas i elektronisk 
form i ett annat medium hos nämnden. 

Kommer enskilda ärenden in via sociala medier ska dessa omgående 
överlämnas till nämndens diarium. 

Behandling av personuppgifter 
Genom att använda sociala medier kan personuppgifter komma att behandlas, 
vilket innebär att reglerna i Dataskyddsförordningen måste följas. För 
behandling av personuppgifter gäller bland annat följande regler: 

• Lagstöd krävs för att personuppgifter får behandlas  
• Uppsikt krävs även över andras publiceringar för att upptäcka 

kränkande personuppgifter  
• Publicerade kränkande personuppgifter ska tas bort 
• Handlingar som omfattar sekretess får inte förekomma på social medier  
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Allmänt gäller följande:  

1. Användning av sociala medier för kommunens räkning ska ske som ett led i 
det politiska arbetet/tjänsteutövningen och det är respektive 
nämnd/ansvarig chef som ska besluta om deltagande/ge tjänsteuppdraget  

2. I uppdraget om närvaro i sociala medier ingår att:  
• besvara frågor som ställs till kommunen inom två arbetsdagar 
• (i tillämpliga fall) vidarebefordra publiceringar riktade till 

kommunen till någon som kan besvara dessa  
• avpublicera inlägg enligt punkt 4  
• arkivera inlägg på det sociala mediet för att bevaras för framtiden, 

allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse kan dock 
gallras om gallringsbeslut finns. 

3. Kommentarer får inte bryta mot gällande lagstiftning och ska hanteras i 
enlighet med regler om allmänna handlingar. De får därmed inte innehålla:  

• förtal, personliga angrepp eller förolämpningar  
• hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier  
• olovliga våldsskildringar eller pornografi  
• uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet  
• olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material (det är tillåtet att 

länka till annans material men inte att ta och återpublicera annans 
material) 

4. Publiceringar som strider mot listan i punkt 3 ska sparas tillsammans med 
information om tid, datum och dess avsändare och sedan avpubliceras 
skyndsamt (för frågor som berör punkt 4, kontakta 
Kommunikationsenheten)  

Yttrandefrihet för anställda 
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet; frihet 
att i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 
tankar, åsikter och känslor (2 kap 1 § regeringsformen, RF). Begränsningar av 
denna rättighet får endast ske genom lag. Lagregleringen ger offentligt 
anställda samma skydd som alla andra medborgare. En offentligt anställd kan 
således fritt ge uttryck för sin uppfattning rörande den egna myndighetens 
eller annan myndighets verksamhet, såvitt tystnadsplikt inte gäller för 
uppgifterna. En myndighet får inte ingripa vare sig formellt eller informellt mot 
någon för att han eller hon har använt sig av sin grundlagsstadgade rätt att 
yttra sig i massmedier eller på annat sätt ge uttryck för sin uppfattning. Den 
anställde ska dock rätta sig efter gällande policyregler för användning av 
arbetsgivarens arbetsredskap för privat internetsurfing eller privat användning 
av social medier på arbetstid. 
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 Flödesschemat nedan visar arbetsgången i hanteringen av nya publiceringar. 
 Nya publiceringar kan t.ex. vara kommentarer, synpunkter eller andra inlägg på 
 en blogg eller en Facebook-sida.  
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Att tänka på  

• Informera tydligt om syftet med att närvara i sociala medier, att en 
respektfull dialog önskas samt vad som inte accepteras och vad som 
händer om detta inte följs. 
Exempel:  

 Vi välkomnar samtal som präglas av respekt och vänlighet 

 Vi förbehåller oss rätten att ta bort olämpliga inlägg  

 Vi tillåter inte marknadsföring av kommersiella produkter och 
tjänster  

• Uppmana alla att rapportera kränkande eller olämpligt innehåll och se 
till att ha rutiner för att hantera detta. I flera fall finns denna typ av 
rapporteringsfunktion som en del i tjänsten, till exempel Facebook och 
många bloggverktyg. Använd och informera om de "inbyggda" 
funktionerna för rapportering av olämpliga inlägg.  

• Synliggör tydligt att det är verksamheten som står bakom tjänsten samt 
vilka publiceringar som kommer från verksamheten.  

• Svar på publiceringar i sociala medier bör ske skyndsamt.  

• Använd gärna ett enkelt och personligt trevligt tilltal och en personlig 
ton i publiceringar i sociala medier.  

• Samtal om enskilda ärenden ska inte föras via sociala medier. Det ska 
tydligt framgå att man bör kontakta kommunen via telefon, e-post eller 
personligt besök när det gäller enskilda ärenden. 

 
 


