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Kommunikationspolicy 
Inledning 
Den här policyn riktar sig till alla medarbetare och förtroendevalda i Mörbylånga 
kommun och policyn är vägledande i det dagliga arbetet. Alla är vi kommunikatörer 
och så som vi kommunicerar blir vi uppfattade. 

Policyn är utgångspunkten för Mörbylånga kommuns kommunikations-verksamhet 
operativt och när kommunen utformar kommunikativa mål och strategier. Policyn 
omfattar både intern och extern kommunikation. Policyn påverkar inte den 
grundlagsskyddade meddelarfriheten. 

Därför ska Mörbylånga kommun kommunicera 
Kommunstyrelsens uppgift är att planera, leda och samordna kommunens 
verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att förbereda 
ärenden till kommunfullmäktige och ska genomföra kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens information och kommunikation och 
att kommunens grafiska profil tillämpas. 

Till kommunstyrelsens hjälp i detta arbete finns kommunens anställda tjänste-
personer med en kommunledning och en kommundirektör som leder arbetet. Här 
finns också professionella kommunikatörer. 

Gränsen mellan att kommunicera kommunens politik och 
partipolitik 
Gränsen för kommunens kommunikationsuppdrag är inte alltid självklar. En 
skiljelinje är dock tydlig. 

Kommunens kommunikationsuppdrag är att kommunicera den politik som beslutats 
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i kommunens nämnder.  

Kommunikationsuppdraget är därmed inte att biträda kommunens valda politiker i 
deras roll som partiföreträdare. 

Dessa kommunicerar Mörbylånga kommun med 
Kommunikationsuppdraget hanterar frågor som täcker in alla delar av kommunens 
åtaganden. Det innebär att kommunen kommunicerar med olika aktörer som 
medborgare, invånare, myndigheter, massmedier, näringsliv, kommunens 
verksamheter, olika intresseorganisationer med flera. 

För att verka i kommunens intresse och påverka hur kommunen uppfattas utanför 
kommunens gränser behöver kommunen kommunicera med hela sin omvärld. 

Den interna kommunikationen riktar sig till alla medarbetare inom kommunen. 
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Extern kommunikation 
Demokratisk styrning förutsätter kommunikation. Hur väl demokratin i en kommun 
fungerar avgörs i stor utsträckning av kommuninvånarnas kunskaper och tillgång till 
fakta, bedömningar av konsekvenser, ståndpunkter och argument. Insyn, kunskaper 
och dialog bidrar till att skapa förståelse och legitimitet för kommunens arbete. 
Därför behöver invånarna ha god insyn i kommunens verksamhet. Mörbylånga 
kommun har med andra ord ett demokratiskt ansvar att kommunicera med 
omvärlden. 

Det finns också krav på kommuners kommunikation med omvärlden. Till exempel 
offentlighetsprincipen som bland annat handlar om allmänna handlingars 
offentlighet, och objektivitetsprincipen i Förvaltningslagen som bland annat innebär 
att man ska kunna lita på att myndigheter inte vinklar information. Språklagen har 
även krav på att information ska göras tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intern kommunikation 
Kommunledningens övergripande uppgift är att skapa och styra en effektiv och 
kompetent kommunorganisation som ska ge den bästa servicen åt kommunens 
invånare. 

Därför är även den interna kommunikationen mycket viktig. En fungerande intern 
kommunikation hjälper till att bygga en organisationskultur där medarbetare i 
kommunen känner sig delaktiga, engagerade och inspirerade och därmed har 
förutsättningar att göra sitt allra bästa för varandra och kommuninvånarna. 

God intern kommunikation leder därför till bättre resultat på flera plan i 
verksamheten. 

Övergripande syfte för kommunens kommunikation 
Den externa kommunikationen ska: 

- Ge en tydlig, sammanhållen och förklarande bild av kommunens arbete och 
politiska beslut. 

- Bidra till att kommunens politiska beslut får genomslag. 

- Skapa förtroende för kommunen och kommunens verksamheter. 

- Främja en öppen dialog. 

- Stödja kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunens verksamheter 
inklusive kommunledningen vid allvarliga händelser och i kris. 

Den interna kommunikationen ska: 

- Bidra till att kommunens medarbetare känner delaktighet, är motiverade och på 
ett effektivt och kompetent sätt kan utföra sina uppgifter. 

- Bidra till att kommunens organisation och dess verksamheter fungerar effektivt 
och ändamålsenligt i vardag samt vid allvarliga händelser och i kris. 

Så kommunicerar Mörbylånga kommun 
All kommunikation i Mörbylånga kommun utgår från det övergripande syftet för 
kommunikation och från kärnvärdena: öppen, saklig; begriplig, relevant och aktuell. 
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Kommunens grafiska profil gör det tydligt att kommunen är avsändare och profilen 
ska användas i all kommunikation. 

I kommunikationen utgår vi från Klarspråk i Myndigheternas skrivregler. 

Det här innebär kärnvärdena: 

Öppen 
Offentlighet och insyn ska prägla verksamheten. Öppenhet är en förutsättning för 
en väl fungerande demokrati. I öppenhet ingår att vara tillgänglig, lyssna och bjuda 
in till samtal och dialog. 

Detta innebär bland annat att: 

- Väsentlig information, då det bedöms möjligt och lämpligt, kommuniceras 
offentligt innan den formellt efterfrågas. 

- Informationen kommuniceras snabbt, och korrekt och alltid med hänsyn till 
gällande regler (till exempel GDPR). 

- Informationen görs tillgänglig för alla och med hänsyn till dem som behöver 
extra stöd för att kunna ta till sig informationen. 

Saklig och begriplig 
En förutsättning för att informationen ska vara trovärdig är att den är saklig, 
begriplig och satt i sitt sammanhang.  

Detta innebär bland annat att: 

- Språket är vårdat, enkelt och begripligt och presentationen pedagogisk. 
- Fokus ligger på att förklara politiken och kommunens verksamheter och dess 

praktiska innebörd för dem som berörs. 
- Även om det som kommuniceras utgår från lagar och förordningar ska språket 

anpassas till mottagaren på ett klart, enkelt och begripligt sätt. 
- All kommunikation anpassas till målgruppernas behov och kunskaper. 

Relevant och aktuellt 
Kommunikationen ska vara aktuell, utgå från kommunens politik och 
kommunledningens prioriteringar och vara relevant för de berörda målgrupperna. 
Kommunikationen ska bidra till att nå verksamhetens mål på ett resurseffektivt sätt. 

Detta innebär bland annat att: 

- Prioriteringar görs utifrån verksamhetsmål och de berörda gruppernas behov 
och kunskaper. 

- Omvärldsbevakning sker löpande. 
- Befintlig information uppdateras kontinuerligt. 
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