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En fungerande kommunikation är en hörnsten i en 
levande demokrati. Ockelbo kommun är en offentlig och 
politiskt styrd organisation som är till för alla som bor, 
lever och verkar i kommunen. Korrekt och relevant infor-
mation och kommunikation är en grundförutsättning för 
deras insyn, delaktighet och inkludering, samt för att de 
ska kunna vara del i kommunens utveckling.

Korrekt, öppen, proaktiv och inbjudande kommuni-
kation ska genomsyra all verksamhet och bidra till att 
stärka bilden av Ockelbo kommun som en attraktiv plats 
att bo, leva och verka på, och även bidra till att stärka 
kommunens arbetsgivarvarumärke.

Att torgföra Ockelbo – informera om och marknadsfö-
ra våra verksamheter och händelser i kommunen – är 
ett viktigt och prioriterat mål i kommunikationsarbetet. 
Att förmedla rätt information till rätt personer, vid rätt 
tidpunkt är ytterligare en viktig del i kommunikations- 
arbetet.

Ockelbo kommuns kommunikationspolicy är ett 
övergripande och långsiktigt styrdokument som ska 
prägla all verksamhet och bidra till att förverkliga kom-
munens vision, övergripande mål och beslut. Policyn 
antas av kommunfullmäktige.

Utifrån kommunikationspolicyn utarbetas riktlinjer för 
verktyg och plattformar som används i kommunikations-
arbetet. Dessa antas i kommunstyrelsen.

Utifrån detta upprättas sedan instruktioner, 
som detaljerat redogör för rutiner och arbetssätt i 
respektive kommunikationskanaler, för att kommunika-
tionspolicyn och riktlinjerna ska följas. Dessa beslutas 
av kommun-/ 
förvaltningschef.

INLEDNING STRUKTUR

Policy

Riktlinjer
”Vad?” 

Instruktioner
”Hur?” 
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Kommunikationspolicyn anger ett gemensamt förhåll-
ningssätt i kommunikationsfrågor i kommunen och ska 
vara vägledande för alla medarbetare. 

All vår kommunikation ska vara korrekt,  
öppen, proaktiv och inbjudande och målet är att vår 
kommunikation, såväl extern som intern, ska:

• Göra Ockelbo kommuns vision och mål kända samt 
bidra till att övergripande mål nås.

• Öka invånarnas insyn, kunskap om och förståelse 
för Ockelbo kommuns verksamhet.

• Ge en tydlig och korrekt bild av Ockelbo kommun.

• Uppmuntra till kommunikation och dialog med alla 
intressenter som kan bidra till kommunens utveck-
ling.

• Skapa en vi-känsla och öka delaktigheten i kommu-
nen, med såväl interna som externa aktörer.

• Skapa intresse och engagemang för kommunens 
verksamhet.

• Attrahera potentiella Ockelbobor och medarbetare. 

VAD SKA VÅR 
KOMMUNIKATION UPPNÅ?

VAR KOMMUNICERAR VI?
Kommunens kommunikationsarbete sker i ett antal olika 
digitala och analoga kanaler som är strategiskt valda 
utifrån syfte, målgrupp och mål. 
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HUR KOMMUNICERAR VI?
Vårt kommunikationsarbete ska sprida kunskap och 
skapa dialog och engagemang. Vi ska utgå från våra 
fyra grundregler i vårt kommunikationsarbete.

Korrekt

All kommunikation ska vara korrekt – kontrollera därför 
alltid fakta före publicering! Medarbetare och invånare 
ska kunna lita på att kommunens information är sann. 
Vi ska vara en tydlig avsändare och genom att använda 
kommunens grafiska profil visar vi tydligt vem som är 
avsändare.

Öppen

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommu-
nens medarbetare och politiker och vi ska informera i 
såväl med- som motgång. Vi ska alltid vara ärliga och 
ge så mycket information som vi kan. Vi ska alltid svara 
på frågor, även om det inte finns någon ny information 
att ge. 

Proaktiv

Information är en färskvara och därför bör den spridas 
så snabbt som möjligt till berörda. Vi ska ha ett proaktivt 
arbetssätt och omvärldsbevaka för att ta till oss informa-
tionsbehov. Vi ska, om möjligt, göra information tillgäng-
lig innan den efterfrågas.

Inbjudande

Vi ska anpassa både form och innehåll i vår kommuni-
kation till mottagarens behov och förutsättningar för att 
den ska vara lättillgänglig och nå alla. Vi kommunicerar 
på ett enkelt och begripligt vis. Vi ska uppmuntra till di-
alog och engagemang och vara lyhörda för synpunkter 
av alla slag.
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MED VILKA 
KOMMUNICERAR VI?
Intern kommunikation

Vår interna kommunikation riktar sig till medarbetare 
och förtroendevalda inom kommunen. Den interna kom-
munikationen ska bidra till att medarbetare och förtroen-
devalda känner sig delaktiga och välinformerade, vilket 
leder till hög kvalitet och effektivitet även i den externa 
kommunikationen. Information som ska kommuniceras 
både internt och externt ska i största möjliga mån kom-
municeras internt först.

Extern kommunikation 

Vår externa kommunikation riktar sig till nuvarande och 
potentiella kommuninvånare. Organisationer, företag, 
besökare samarbetspartners, föreningar, myndigheter, 
media med flera är andra viktiga målgrupper som vi 
syftar till att nå. Vår externa kommunikation ska bidra till 
att alla som bor, lever och verkar i Ockelbo kommun får 
relevant information i aktuella frågor. 

Medierelationer

Media spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, 
inte bara som förmedlare av information utan också 
som opinionsbildare och kritisk granskare av den kom-
munala verksamheten.

Det är viktigt att ha en professionell relation till media 
och att mediefrågor prioriteras. Kommunen ska arbeta 
aktivt för att tillhandahålla relevant och korrekt infor-
mation samt att vara öppen, inbjudande och proaktiv 
i kontakter med media. Detta gäller såväl i med- som 
motgång.

Genom att vara öppna och transparenta och informera 
om händelser, problem, missförhållanden eller kontro-
versiella frågor ökar vår trovärdighet och vi undviker 
spekulationer och rykten.

Förvaltningschef alternativt berörd chef svarar för Ock-
elbo kommuns räkning i kontakter med media.

Kommunstyrelsen och kommunledningen har det 
övergripande ansvaret för kommunens kommunikation.

Kommunstyrelsen och respektive nämnd är ansvari-
ga för politiska frågor och ställningstaganden.

Kommunikationsenheten är en resurs i alla verksam-
heters kommunikationsarbete och ska vara en rådgi-
vande och stödjande funktion i kommunikationsfrågor. 
Kommunikationsenheten arbetar aktivt för att utveckla 
kommunens kommunikationsarbete.

Förvaltningarna och verksamheterna är sina egna 
informationsägare och berörda chefer ansvarar för att 
kommunicera förändringar och beslut, såväl internt som 
externt. Verksamheterna har ett informationsansvar och 
ska arbeta för att vara korrekta, öppna, inbjudande och 
proaktiva i sin kommunikation. Medarbetarna är de som 
känner verksamheten bäst och har därigenom möjlighet 
och ansvar att förmedla en bild av sin arbetsplats.

Alla våra medarbetare åtnjuter yttrandefrihet och 
meddelarfrihet. Alla medarbetare i Ockelbo kommun 
får självständigt och utan att fråga någon i organisatio-
nen berätta om förhållanden i den kommunala verk-
samheten för media. Vem som lämnat meddelande till 
media får inte efterforskas.

VEM ÄR ANSVARIG?
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