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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: Kommundirektören
Dokumentet gäller från: 2020-03-01
Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Kommunikationsansvarig
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Bakgrund
Kartberättelse är en kommunikationskanal som används för att berätta en 
historia eller för att ytterligare förtydliga eller beskriva ett projekt, en aktivitet 
eller en verksamhet.

Berättelserna är ett komplement till information på Värnamo kommuns 
webbplatser. Informationen finns i verktyget ArcGis Storymaps och 
presenteras på en extern webbplats, som läsaren når via en länk på kommunens 
webbplatser.

Bild, text och kartor tillsammans förklarar, förenklar och förtydligar 
information och därför är kartberättelser särskilt lämpliga när vi vill förmedla 
en stor mängd information.

Syfte
Syftet med kartberättelser är att samla en stor mängd information och göra det 
enkelt för mottagaren att ta till sig den.

Organisation och ansvar
För att vi ska ha en samlad bild av kartberättelserna och undvika att de krockar 
med information på kommunens webbplatser, ska du informera 
kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen att du vill starta en 
kartberättelse. Du ska också få godkänt av din närmaste chef, så att vi 
säkerställer att det finns resurser för att starta och förvalta kartberättelsen. Du 
fyller i blanketten som finns sist i denna riktlinje och lämnar den till 
kommunikationsansvarig. Då har du förstås redan pratat med 
geodataavdelningen, så att ni är överens om att din idé fungerar i en 
kartberättelse.

När du ska stänga din kartberättelse, informerar du kommunikationsansvarig 
om det.

Texterna i kartberättelserna ska vara skrivna på enkel svenska och följa 
Värnamo kommuns Skrivregler för webb och Nettan.

Ansvar och roller
Geodataavdelningen ansvarar för systemet ArcGis Storymaps. Innehållet 
samlas på en server, beroende på innehåll, hos Värnamo kommun eller på 
servrar som Esri Inc. I USA ansvarar för. Dokumentation om hur Esri Inc. 
hanterar personuppgifter finns på webbplatsen https://www.esri.com/sv-
se/privacy/privacy-gdpr.

Geodataavdelningen ansvarar för att lägga upp berättelsekartan i verktyget 
ArcGis Storymaps, och utser en ansvarig för respektive berättelsekarta, samt 
ansvarar för att utbilda redaktörer och säkerställa att verktyget uppfyller 
Värnamo kommuns definierade krav på tillgänglig digital service.

Redaktörer ansvarar för att material läggs in och tas bort i kartberättelsen via 
verktyget. Det är också redaktören som fyller i blankett om att starta och 
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förvalta kartberättelsen och lämnar den till kommunikationsansvarig. 
Redaktören ansvarar för att innehåller följer Värnamo kommuns definierade 
krav på tillgänglig digital service.

Innehållsansvarig ansvarar för att innehållet i kartberättelsen är aktuellt.

Redaktörer och innehållsansvariga utses av den som är chef för verksamheten 
som ska publicera en kartberättelse.

Ansvarig
Kommunikationsansvarig på kommunledningsförvaltningen ansvarar för 
Riktlinje för kartberättelser i Värnamo kommun.

Uppföljning
Riktlinjerna ses över och uppdateras vid behov, men minst en gång per år. 
Kommunikationsansvarig ansvarar för att det blir gjort.

Referenser
Riktlinjer för kartberättelser i Värnamo kommun följer det som sägs i Policy 
för kommunikation och information, Skrivregler för webbar och Nettan och 
Riktlinjer för tillgänglig offentlig digital service i Värnamo kommun.
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Blankett för att starta och 
förvalta kartberättelse i 
Värnamo kommun
Den här blanketten fyller du i när du ska starta en kartberättelse (du kan också 
göra det via den interna e-tjänsten Starta och förvalta kartberättelse).

Namn på kartberättelsen

Innehåll

Syfte

Ansvarig på geodataavdelningen

Redaktör

Innehållsansvarig

Planerat publiceringsdatum

Godkänt av ansvarig chef (namn och datum)


