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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-04-27, § 77
Dokumentet gäller från: 2017-04-27
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Anita Johansson, Kommunledningsförvaltningen
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Inledning
Kommunikationen i Värnamo kommun är öppen och tillgänglig, ger en allsidig 
bild, har en tydlig avsändare och följer kommunens grafiska riktlinjer. Den 
kännetecknas av tillgänglighet, nytta och service. Den förvaltning som ansvarar 
för ett ärende eller en fråga ansvarar också för kommunikation som hör till det. 

Vi lever i en föränderlig tid som ställer stora krav på förmågan att ställa om, 
tänka nytt och utveckla vår kunskap. Kraven på transparens ökar och det 
samma gäller kraven på kommunikation. Det är svårt att förutse behoven, men 
vi måste möta dem.

Syfte
Syftet med planen är att ge en samlad bild av prioriteringar för det 
övergripande kommunikationsarbetet i Värnamo kommun 2017-2018.

Värnamo kommuns mål
Värnamo kommuns övergripande mål delaktighet innebär att medborgare och 
medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. Under 2017-2018 bidrar 
kommunikationen till att uppnå målet genom att prioritera fyra områden. 

Strategier och metoder

Prioriterade områden 2017-2018
1. Klarspråk

Med start 2018 genomförs ett projekt som genomgripande ser över framför allt 
skrivna texter på webb och intranät, i protokoll, beslut, tjänsteskrivelser, tryckt 
material, presentationer med mera. Projektet omfattar utbildning för 
medarbetare.

2. Erbjuda digitala tjänster som är av värde för invånare och 
medarbetare

Vi utvecklar stöd och service som har ett värde för mottagaren genom att bland 
annat effektivisera och förenkla rutiner. Det innebär att vi i våra 
kommunikationskanaler aktivt tänker ”digitalt först” för att se vilka 
möjligheter vi har att till exempel erbjuda e-tjänster och självservice och på 
annat sätt öka tillgängligheten.

Webbplatsen är interaktiv och vi använder sociala medier som en av våra 
kommunikationskanaler.

3. Kommunicera och verka för öppen data för att öka insyn och 
transparens.

Vi publicerar information på webbplatsen som gör det möjligt för invånare och 
andra att jämföra Värnamo kommuns verksamhet med andra kommuners. Vi 
upprättar i samarbete med kvalitets- och processutvecklaren och 
ledningsgruppen en plan för vilka jämförelser som vi särskilt kommunicerar 
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till medarbetare, invånare och andra med stöd av kvalitets- och 
processutvecklaren och kommunikationsfunktionen på kansliet.

4. Kommunicera Värnamo kommun som arbetsgivare

Tillsammans med personalavdelningen har vi fokus på att kommunicera 
styrkor hos Värnamo kommun som arbetsgivare för att stödja 
rekryteringsprocesser av nya medarbetare och värna om nuvarande 
medarbetare på lång och kort sikt.

Kommunikationsfunktionen medverkar i introduktion och utbildning av 
medarbetare och chefer med fokus på kommunikation.

Organisation och ansvar
Kommunikationsfunktionen och webbansvarig på kommunkansliet ansvarar 
för att planen genomförs.

Allt sker i nära samarbete med förvaltningarna.

Planens ekonomiska konsekvenser
Det som beskrivs i planen omfattas av ordinarie budget för 
kommunikationsfunktionen på kommunkansliet. Kostnader för projektet 
Klarspråk framgår av projektbeskrivning i Verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2018-2020..

På området digitala tjänster går utvecklingen snabbt och behoven är svåra att 
förutsäga. Därför kan det uppstå behov av att tillföra resurser efter hand och då 
blir det en fråga för kommunstyrelsen.

Dokumentansvariga
Kommunchefen ansvarar för Plan för kommunikation och information.

Uppföljning
Planen följs upp vid möten med kommunikatörer och webbansvariga fyra 
gånger per år.

Referenser
Planen följer styrdokumentet Policy för kommunikation och information i 
Värnamo kommun.

Revidering
Planen ska revideras senast 2018-12-31.


