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Kommunikationspolicy
Inledning
Landstinget Sörmland är en demokratiskt styrd organisation som är till för alla som
bor i Sörmland. Våra verksamheter är spridda över länets nio kommuner. Det
ställer stora krav på en effektiv, långsiktig och samordnad kommunikation för att
genomföra fattade beslut samt att nå landstingets strategiska mål.

Syfte
Kommunikation är en stor del av vårt demokratiska uppdrag. Policyn hjälper oss
att vara konsekvent i vår kommunikation. Den ger medarbetare och chefer stöd,
och tydliggör varför vi kommunicerar.
Syftet med kommunikationspolicyn är att ge en gemensam syn på dialog och
öppenhet inom landstingets verksamheter. En enhetlig kommunikation bidrar till
att skapa en trygghet hos medborgarna och ett förtroende för Landstinget
Sörmland.

Lagstiftning och vision
Grunden till kommunikationspolicyn är hämtad ur svensk lagstiftning samt vår
vision – Det öppna landstinget.
Vi är ett öppet landsting där medarbetare och patienter uttrycker sina åsikter, vi
informerar och kommunicerar för att skapa förståelse, trygghet och samhörighet,
både internt och externt.
Öppenheten ställer krav på våra medarbetare och vi har en mängd lagar som styr
och påverkar vårt sätt att kommunicera.
Följande lagar gäller samtliga verksamheter inom landstinget när man
kommunicerar och informerar: Tryckfrihetsförordningen (TF),
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), Offentlighet- och sekretesslagen (OSL),
Personuppgiftslagen (PUL), Upphovsrättslagen, Kommunallagen (KL) och
Förvaltningslagen (FL)
Enskilda verksamheter kan sedan beröras av andra lagar och förordningar som
reglerar deras specifika verksamhet. Till exempel styrs hälso- och sjukvården bland
annat av hälso- och sjukvårdslagen samt patientdatalagen och
patientsäkerhetslagen. Inom Kultur och utbildning gäller bland annat skollagen.

En kommunikativ organisation
I en kommunikativ organisation är det naturligt att planera hur och vad som ska
kommuniceras. Både i beslutsprocesser och i det dagliga arbetet. I en sådan
organisation blir medarbetarna ständigt bättre på att kommunicera.
I en kommunikativ organisation är chefer föredömen inom kommunikation, och
medarbetarna både välinformerade och delaktiga.

På så sätt kan alla bidra till att önskade resultat uppnås.

Landstingets kommunikation
Kommunikationen inom Landstinget Sörmland ska vara strategisk och integrerad.
Med strategisk menas att kommunikationen planeras i god tid och är målinriktad
för att verksamheterna ska nå antagna mål och vision. Integrerad betyder att alla
medarbetare och verksamheter ser nyttan med kommunikation, och att den bygger
på en helhetssyn, med samordning av kanal och tid.
Vårt kommunikationsarbete utgår från landstingets vision samt styrmodellen med
strategiska mål, åtaganden, indikatorer och aktiviteter. Där sker också uppföljning
av genomförda åtaganden årsvis.
Policyn anger hur Landstinget Sörmland arbetar med kommunikation - både internt
och externt.

Intern kommunikation
En god kommunikation hjälper oss att skapa en intern samhörighet. Den är en
förutsättning för en bra och effektiv verksamhet. Välinformerade medarbetare som
ser sin roll i helheten och känner sig delaktiga, deltar aktivt i utvecklingen av
verksamheten. På så sätt skapas effektiva verksamheter och goda ambassadörer för
våra verksamheter och för oss som arbetsgivare.

Kommunikationsmål:
o

o
o

Medarbetarna i Landstinget Sörmland ska ha tillgång till den information
som behövs för att utöva sitt arbete. De ska förstå sin del i helheten samt
känna sig delaktiga utvecklingen av landstingets verksamheter.
Medarbetare och förtroendevalda ska fungera som goda ambassadörer för
att stärka bilden av landstinget och dess verksamheter.
Alla medarbetare ska känna till landstingets mål och vision.

Extern kommunikation
Det öppna landstinget verkar för varje persons rätt till god hälsa, kultur och
utbildning. Den externa kommunikationen bidrar till landstingets demokratiarbete
genom att vi skapar möjligheter för alla att få ett gott bemötande, ha insyn i våra
verksamheter och få den service de söker. Det skapar trygghet, förtroende och tillit.

Kommunikationsmål:
o

o

Det ska vara lätt för medborgarna att ha insyn i verksamheterna samt att
känna igen och hitta information om uppdrag och tjänster inom landstinget
Sörmland.
Landstinget ska tillhandahålla arenor där länets invånare kan hitta
information och ges möjlighet att lämna synpunkter.
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o

Medborgare, patienter och samarbetspartners ska uppfatta Landstinget
Sörmland som en öppen, tillgänglig och begriplig organisation.

Tillgänglig och begriplig
Nyckelord för all kommunikation är: respektfull, tillgänglig, begriplig, aktiv,
förutseende och öppen.
Landstinget Sörmland strävar efter att göra all sin information tillgänglig efter
målgruppernas behov.

Kommunikation är allas ansvar
Kommunikation är ett ledningsansvar där alla chefer har till uppgift att bidra till ett
kommunikativt arbetsklimat. Landstinget Sörmland har ett decentraliserat
informationsansvar och den här policyn berör alla medarbetare. Det innebär att
Kommunikationsenheten tillhandahåller stöd men att alla; förtroendevalda, chefer
och medarbetare, har ett uppdrag att kommunicera.

Förtroendevalda
Den politiska ledningen har en viktig roll att kommunicera sina fattade beslut, mål
och inriktningar till medborgarna.

Cheferna
Varje chef ansvarar inom sin verksamhet för att beakta och planera
kommunikationen vid de beslut de är med och fattar. Som chef ansvarar du också
för att din personal har all den information hon eller han behöver för att kunna
utföra sitt arbete samt för att känna sig delaktig i Landstinget Sörmland och förstår
sin roll i organisationen.
Alla nyanställda chefer ska få en introduktion i kommunikationsarbetet.

Medarbetarna
Alla medarbetare har ett informations- och kommunikationsansvar. Både att svara
på frågor men även för att söka och ta del av den information som behövs för att
genomföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten samordnar, utvecklar och utvärderar det strategiska
kommunikationsarbetet inom Landstinget Sörmland. Enheten är ansvarig för att
kommunikationspolicy och andra styrande dokument inom området uppdateras och
tas fram. Kommunikationsenheten agerar också stöd i kommunikationsfrågor till
ledning och verksamheter samt ansvarar för utveckling av befintliga
kommunikationskanaler.
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Varumärket Det öppna Landstinget
Visionen Det öppna landstinget beskriver att verksamheterna ska kännetecknas av:
tillgänglighet, mångfald, delaktighet, dialog och öppenhet.
En tydlig avsändare skapar förutsättningarna att nå visionen. Därför använder vi
landstingets grafiska profil, Visuell identitet. På så sätt blir det lättare för
medborgarna att hitta våra verksamheter och bli delaktiga. Vi visar att vi är en
professionell organisation. Vi skapar trygghet och tillit – och stärker vårt
varumärke.
Vår kommunikation hjälper alla sörmlänningar att ta del av och påverka
landstingets verksamheter.

Kriskommunikation
När en ovanlig händelse inträffar plötsligt är det viktigt att kommunikationen
fungerar snabbt så att inte oro uppstår. Kommunikationsarbetet vid krissituationer
drivs centralt och enligt landstingets krisledningsplan. Det ska vara samordnat och
vi strävar efter så mycket öppenhet som möjligt.

Underskrifter
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