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BAKGRUND OCH SYFTE
Med en samordnad kommunikation inom Stockholms stad skapar vi tillsammans intern
samhörighet och extern tydlighet. Ett övergripande mål för kommunikationen är att den
alltid ska verka för visionen om ett Stockholm i världsklass.
Syftet med denna kommunikationsplan är att slå fast övergripande budskap,
målgrupper och aktiviteter för 2011. Planen ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges
övergripande mål i staden samt Kungsholmens stadsdelsnämnds mål för nämndens
verksamhet. En aktivitetslista som biläggs denna plan uppdateras löpande under året av
förvaltningens informatör.

RAMAR
Till grund för kommunikation inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning finns förutom
denna kommunikationsplan följande dokument som är tillgängliga på stadens intranät:
• Stockholms stads budget 2011
• Verksamhet och budget för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2011
• Kommunikationspolicy för Stockholms stad
• Grafisk profil och visuell identitet
• Kommunikationsplan Stockholms stad 2011
• Strategi för Stockholm webb
• Instruktioner för hantering av partnermärken
• Den kommunikativa chefen
• Stockholm – The Capital of Scandinavia

STRATEGISKA VÄGVAL
Den interna kommunikationen har hög prioritet och vi ska tydligt och
konsekvent kommunicera vad vision, verksamhetsmål och beslut betyder för den enskilde
medarbetaren. Detta ställer höga krav på det kommunikativa ledarskapet.
I den externa kommunikationen ska vi tydligt och konsekvent kommunicera innehållet i
stadens vision och hur vi målinriktat verkställer beslut. Utgångspunkten ska vara hur detta
berör och påverkar vardagen för medborgare och övriga intressenter.
Såväl internt som externt ska vi aktivt lyfta fram goda exempel och framgångsrika
verksamheter och visa vilka resultat staden åstadkommer.

ÖVERGRIPANDE BUDSKAP
De övergripande budskapen ska planerat, samordnat och konsekvent kommuniceras under
hela verksamhetsåret 2011 i stadens samtliga kanaler för att ytterligare stärka stadens
varumärke.
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En vision:
– intern kommunikation: Tillsammans skapar vi ett Stockholm i världsklass är det
övergripande budskapet i den interna kommunikationen. Vi kommunicerar goda exempel
och hur medarbetarna arbetar med att utveckla och förbättra kvaliteten i stadens service
och tjänster.
– extern kommunikation: Ett Stockholm i världsklass, Vision 2030
Det övergripande budskapet i den externa kommunikationen är att vi är en stad på väg
mot världsklass. Att positionera Stockholm internationellt som den ledande
tillväxtregionen i norra Europa, attraherar fler företagsetableringar, investeringar och
besökare, är avgörande för stadens framtid. Det finns en klar ambition att sätta
medborgaren i centrum, t.ex. att det ska vara enkelt att vara stockholmare. Kvaliteten i
stadens verksamheter utvecklas hela tiden och att det är möjligt att jämföra tjänster och
göra egna val.
Stockholm, The Capital of Scandinavia ska vara med i all kommunikation, internt
såväl som externt. När alla stadens förvaltningar och bolag positionerar Stockholm som
Skandinaviens huvudstad bidrar vi till fler företagsetableringar, investeringar och
besökare i hela regionen.

Övriga budskap under 2011 inom Kungsholmens stadsdelsnämnd
Arbetsgivaren Stockholms stad
Staden erbjuder spännande och utmanande arbeten. Att tydligt kommunicera arbetsplatsen
Stockholms stad är viktigt för att stärka bilden av en stad i utveckling och för att attrahera
nya medarbetare på kort och lång sikt. Under året utarbetas strategier i staden för hur vi
når fram till rätt målgrupper.
Lokal demokrati
Stadsdelsnämnderna har en viktig roll i staden genom att vara en lokal länk samt ansvara
för dialog mellan medborgare och stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda.
Medborgardialogen ska särskilt utvecklas då det gäller parkplaner.
Parkmiljö
Under 2011 läggs särskild vikt vid kommunikation om stadsmiljöfrågor, t.ex. stadens
parker och gröna stråk.
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Gemensam värdegrund
Inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning har en förvaltningsgemensam värdegrund
arbetats fram. Alla enheter är aktiva i detta arbete. Den förvaltningsgemensamma
värdegrunden implementeras under 2011.
Resultatbaserad styrning
Kungsholmens stadsdelsförvaltning arbetar systematiskt med resultatbaserad styrning..
Syftet är att öka kunskapen om vad våra olika insatser leder till för målgrupperna. Det
innebär att fokus flyttas från aktiviteter (vad vi gör) till resultat och effekter (vad vi vill
uppnå). Med detta vill vi nå ökat brukarfokus och i förlängningen en ökad effektivitet.
Barnomsorgsgarantin
Alla barnfamiljer som så önskar ska garanteras en plats inom förskolan. Arbetet
fortskrider oförtrutet för att hitta lämpliga nya förskolelokaler och intressera enskilda
utförare för att driva förskoleverksamhet.
Kultur för brukarna
Barn, unga och äldre ska kunna delta i olika former av skapande, lek och rörelse.

Tre inriktningsmål för Stockholms stad
I kommunfullmäktiges inriktningsmål finns budskapen för 2011. De beskriver konkreta
verksamheter och planer som gör att Stockholm blir en stad i världsklass.
Verksamhetsplan 2011 för Kungsholmens stadsdelsnämnd konkretiserar målen utifrån
nämndens verksamhet
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företag och besökare
• Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa
• Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Individer klarar sin egen försörjning (social omsorg)
• Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
• Det ska byggas många bostäder i Stockholm
• Framkomligheten i regionen ska öka
• Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och rörelse
• Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och renhållning
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Barn och ungdomar är trygga i närområdet
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-

-

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare
och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt
stadsdelsområde
Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
• Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
• Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och
utvecklas
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Barnen har en bra grund att stå på för fortsatt utveckling, lek och
lustfyllt lärande
- Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag
- Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika rätt
och värde
- Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass
- Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för
barnets bästa
• Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzon har skäliga
levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt
- Individer har ett varaktigt boende (social omsorg)
- Individer lever ett liv utan missbruk (social omsorg)
- Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som
möjligt utifrån sina förutsättningar
- Anhöriga klarar situationen och stöttar sin närstående (äldreomsorg)
- Brukare får bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
- Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning samt
information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)
- Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
- Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
- Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
- Brukare är trygga (äldreomsorg)
- Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god
information om verksamheten, dess mål och det egna barnets
utveckling
• Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
• Budgeten ska vara i balans
Mål för Kungsholmens stadsdelsnämnd
- Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
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•

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

INTRESSENTER
Stadens intressenter är:
• Medborgare inkusive brukare och deras anhöriga
• Medarbetare
• Potentiella medarbetare
• Näringsliv
• Politiker
• Besökare
• Journalister
• Opinionsbildare
• Samarbetspartners
• Myndigheter och kommuner
• Ideella organisationer
• Fackliga organisationer
Våra målgrupper finns bland intressenterna, de finns huvudsakligen på Kungsholmen och
Essingeöarna men kan också finnas inom hela staden, i Sverige och internationellt.

ANSVAR OCH ROLLER
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna och driva arbetet för att samtliga
förvaltningar och bolag ska ansluta sin kommunikationsplanering till övergripande
kommunikation och budskap. Stadsledningskontoret ansvarar för att årligen utveckla
stadens övergripande kommunikationsplan.
Prioriterade stadsgemensamma frågor under 2011 är
• Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass
• Tillsammans skapar vi ett Stockholm i världsklass (internt)
• Varumärkesstrategi
• Samordning av stadens kommunikation
• Stödja kommunikationsaktiviteter där flera förvaltningar ingår
• Jämför service på stockholm.se ska vara aktuell

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Huvudprincipen inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning är att respektive chef ansvarar
för kommunikation och information inom sitt verksamhetsområde till medarbetare,
brukare och allmänhet samt övriga intressenter inom staden. En viktig målgrupp för

förvaltningens kommunikation är de enskilda utförarna som också ska arbeta för
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stadens vision och med samma kvalitetskrav som den kommunalt drivna
verksamheten. Inom avdelningen Stöd till nämnd och förvaltning finns
informationsansvaret för den övergripande interna och externa information.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att årligen utarbeta en kommunikationsplan för
verksamheten och de projekt man är delaktiga i.
Stadsdelsförvaltningen ska ha kännedom om, förmedla och bidra till spridningen av de
övergripande budskapen och i god tid informera stadsledningskontoret om den egna
planeringen vad gäller mål, budskap, tid, aktivitet och kanal. Stadsdelsförvaltningen
ansvarar också för att knyta de lokala budskapen i sin kommunikationsplan till de
övergripande budskapen; allt för att målgrupperna ska uppfatta kommunikationen från
Stockholms stad som samordnad och tydlig samt för att kommunikationen ska kunna ske
på ett kostnadseffektivt sätt.
Chefer inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Med verksamhetsansvar följer kommunikationsansvar och varje chef ska utifrån sitt
ansvarsområde prioritera kommunikationen för att uppnå verksamhetsmålen.
Kommunikation är en del av ledarskapet. Det är varje chefs ansvar att se till att alla
medarbetare har den information de behöver för att på bästa sätt kunna utföra sina
arbetsuppgifter för kungsholmsbornas bästa. Även den medarbetare som är sjuk,
föräldraledig eller tjänstledig ska få del av nödvändig information under sin frånvaro. Till
stöd för chefens kommunikationsansvar finns Chefens kommunikationsverktyg på
intranätet. Till stöd för chefer finns också förvaltningens informatör.
Medarbetare inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning
I kontakten mellan staden och brukaren har varje medarbetare en nyckelroll att
kommunicera stadens och förvaltningens budskap. Medarbetare är medskapande i
kommunikationsprocessen och ansvariga för att aktivt söka, ta del av och kommunicera
information. Varje medarbetare har också rätt att få den information som krävs för att på
ett bra sätt kunna utföra sitt arbete.
Förvaltningens informatör
Utgångspunkten för informatörens övergripande kommunikationsarbete är
kommunikationsplanen som aktualiseras årligen.
Informatörens ansvarsområden:
• Allmänt
o Huvudredaktör för stockholm.se, fristående sajter och intranät
o Annonsering
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o Affischering
o Interna nyhetsbrevet
o Rapportering från stadsdelsnämnd
•

Stöd till stadsdelsnämnd och chefer
o Kommunicera stadens och förvaltningens övergripande budskap
o Pressmeddelanden och annan kontakt med media
o Planera kommunikationsåtgärder för större övergripande frågor
o Förvaltningsledningens resursperson i kommunikationsfrågor i händelse av kriseller katastrofsituation
o Delta i planering, genomförande och marknadsföring av stadsdelsnämndens olika
aktiviteter gentemot medborgarna
o Delta i tillfälliga projekt där kommunikationsfrågor särskilt ska bevakas.
o Förvaltningsövergripande broschyrer och foldrar
o Reportage från verksamheterna i nyhetsbrev till anställda och på intranätet
o Samarbeta med andra förvaltningar i gemensamma frågor
o Stödja avdelningarna och enheterna i kommunikationsfrågor
o Stödja avdelningarna i att kommunicera valfrihetsfrågorna.

•

Säkerställa att förvaltningen följer stadens riktlinjer
o Bevaka att stadsdelsförvaltningen följer stadens styrdokument inom
kommunikationsområdet.
o Delta i möten som stadsledningskontoret bjuder in till:
• nätverk för stadens kommunikations- och informationsansvariga
• webbredaktörsmöten för stadens huvudredaktörer

•

Stockholm webb: stockholm.se + intranätet
o Nyhetsvärdering och nyhetsflöde
o Bevaka utvecklingen av webb och intranät
o Support till förvaltningens avdelningsredaktörer och fristående sajt-redaktörer
o Regelbundet kontrollera att informationen som finns på webbarna är korrekt och
aktuell
o Hålla regelbundna möte med webbredaktörerna
o Hålla kontakten med redaktörerna för enheternas fristående sajter
o Ansvara för att redaktörerna har adekvat utbildning i webbpubliceringsverktyget.
o Ansvara för att redaktörerna har kunskap i hur man skriver för webb

Förvaltningens redaktörer för stockholm webb
Nödvändig kompetens för uppdraget som redaktör för stockholm webb
o God kunskap om avdelningens eller enhetens verksamhet
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Utbildad i webbverktyget
Intresse och känsla för språk och bildhantering
Avdelningsredaktör utses av avdelningschef
Ansvara för att informationen på avdelningens sidor på stockholm.se, Jämför
service och intranätet är aktuell
o Avsätta tid till webb- och intranätsmöten

o
o
o
o

Förvaltningens redaktörer för fristående sajt
Stadsdelsnämnden har inom stockholm.se fristående sajter. Sajterna ska underlätta
medborgarnas valfrihet samt underlätta för rekryterande enheter och arbetssökande
o Redaktör för fristående sajt utses av enhetschef
o Redaktören ansvarar för informationen på enhetens fristående sajt

KANALER OCH AKTIVITETER
Det personliga mötet och stockholm.se är prioriterade kanaler. Att löpande lyssna av hur
målgrupperna tar till sig kommunikationen är avgörande för att nå resultat. Det görs
internt genom t.ex. visionsmoduler och medarbetarundersökningar. Det görs externt
genom Kontaktcenter och analys av brukarundersökningar och andra mätningar.

Stadsdelsförvaltningens kanaler
Förvaltningens kanaler syftar till att kommunicera stads- och förvaltningsgemensam
information internt och externt i syfte att nå stadens och stadsdelsnämndens mål.
Kanalerna syftar till att skapa internt samhörighet och extern tydlighet.
Huvudsakliga interna kanaler
Möten
Alla enheter har arbetsplatsträffar, planeringsdagar och medarbetarsamtal.
Stadsdelsdirektören har varje månad möten med enhetschefer och biträdande
enhetschefer. Regelbundna verksamhetsbesök genomförs hos enskilda utförare.
Intranät
Intranätet ska ge medarbetare stöd och information. Där finns tillgång till interna etjänster, dokument och arbetsverktyg. Stadsgemensam och lokal information finns sida
vid sida.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev skickas till alla medarbetare efter nämndens sammanträde. Nyhetsbrevet
innehåller aktuella frågor i staden och på förvaltningen, viktiga beslut från nämnd och
förvaltningsledning, reportage från verksamheterna, personalfrågor m.m.
Skriftlig information
På enheterna finns olika system för skriftlig information på anslagstavlor, i pärmar, via epost m.m.
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Huvudsakliga externa kanaler
Webbplatsen stockholm.se
Stockholm.se innehåller information och e-tjänster som ger medborgarna möjlighet att
skaffa sig information och att uträtta sina ärenden på webben. Webbplatsen är stadens och
förvaltningens prioriterade externa kanal.
Annonsering
Varje månad annonserar staden och förvaltningen sida vid sida i lokaltidningarna Vårt
Kungsholmen och Mitt i Kungsholmen
Förvaltningens reception
Receptionen erbjuder besökare muntlig och skriftlig information om förvaltningens och
stadens verksamheter.
Nämndmöten
Stadsdelsnämnden inbjuder medborgare till dialog och information. Stadsdelsnämnderna
har ett särskilt ansvar för att vara en lokal länk mellan medborgare och stadens
förtroendevalda.
Nämndens råd
Råden driver särskilt frågor som är angelägna för olika målgrupper som personer med
funktionsnedsättning, äldre, förskoleföräldrar, ungdomar m.fl.
Mediakontakter
Det är av stor vikt att förvaltningen har en god relation med media. Informationen till
media ska vara saklig och korrekt.
Kommunikation med brukare
Medarbetare
Medarbetare är en viktig kanal i kontakten med brukaren. Det är viktigt att medarbetaren
har god kunskap om verksamheten och dess mål.
Möten
Enheterna inbjuder brukare och anhöriga till möten för dialog och kunskapsutbyte.
Skriftlig information
Muntlig information kompletteras gärna med skriftlig information för att förtydliga och
undvika missförstånd
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Kommunikation med enskilda utförare
Avdelningarna inom stadsdelsförvaltningen har regelbunden kontakt med de enskilda
utförarna. Det är angeläget att de enskilda utförarna har god kännedom om stadens mål
och kvalitetskrav. Uppföljning genomförs regelbundet.
Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska har sedan flera år en
informationskanal via stockholm.se till enskilda utförare inom sitt verksamhetsområde.
Enskilda utförare får del av förvaltningens interna nyhetsbrev.

Aktiviteter som samordnas
Kungsholmens stadsdelsnämnd samverkar nära med andra förvaltningar och
samarbetspartners i staden då det gäller stadsmiljö, parker, konsumentrådgivning,
boutredning, budget- och skuldrådgivning, stadsgemensamma frågor m.m.
Central kommunikationsplanering
Central projektplanering ska fungera stödjande och vägledande för andra lokala
aktiviteter.

MÅL OCH UPPFÖLJNING
För 2011 är målet med stadens kommunikation att förmedla:
• Kunskap om visionen för stadens framtid
• Kunskap om och stolthet över att Stockholm är ett internationellt föredöme inom
miljö och hållbar stadsutveckling
• Kunskap om och stolthet över att Stockholm är Sveriges Kvalitetskommun
• Kunskap om att staden kommer att växa och vilka stora projekt staden planerar för att
möta utmaningarna det medför
• Kunskap om att stadens satsning på e-tjänster gör det enklare att vara stockholmare
• Kunskap om att valfriheten bland stadens tjänster ökar
• Kunskap om hur man kan jämföra stadens tjänster
• Kunskap om stadens arbete med kvalitetsutveckling
• Kunskap om att Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten
• Kunskap om att det kommunikativa ledarskapet är viktigt för staden
Varje projekt och aktivitet ska utvärderas och följas upp. Erfarenheterna ska
dokumenteras och goda exempel ska spridas i organisationen.
För att säkerställa att en ökad satsning på samordning av stadens övergripande budskap
når sina mål och utnyttjar resurserna effektivt ska den samordnade kommunikationen för
2011 utvärderas och följas upp. Ansvaret för detta delas mellan kommunikationsstaben på
SLK och samtliga förvaltningar och bolag.
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