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Kommunikationsplan samordningsförbundet 
Skellefteå 
 
 
Syfte  
Samordningsförbundets kommunikation bör syfta till fyra saker: 
 

1. Skapa kännedom och kunskap om förbundet och dess arbetssätt  
2. Löpande ge kunskap om vilka projekt/verksamheter som planeras och syfte/mål med dessa  
3. Löpande ge kunskap om resultat från projekten/verksamheterna som finansieras via förbundet 
4. Stimulera till samarbete och gemensamt lärande mellan de fyra parter som omfattas av lagstiftningen  

 
Intern kommunikation 
Med intern kommunikation menas information till personal hos de fyra huvudmännen och till huvudmännens 
beslutande församlingar.  
 
Under perioden mars-maj sker en lansering av samordningsförbundet genom uppsökande verksamhet hos 
förbundets huvuddmän. Lanseringen syftar till att sprida kunskap hos berörd personal om samordningsförbundet, 
vad det syftar till, dess organisation, arbetssätt, ansökningsförfarande, m m.. För ändamålet tas ett 
informationsmaterial fram innehållande OH-presentation, informationsfolder samt en affisch.  
 
En hemsida med projektinformation ska byggas upp och etableras. På hemsidan ska det finnas information om 
förbundet (bakgrund, organisation, kontaktinfo osv.) samt blanketter relevanta för de som är intresserade av att 
söka medel. På hemsidan ska det också finnas information om beslutade projekt/verksamheter och andra nyheter 
inom förbundet. På hemsidan läggs även tertial och årsredovisningar ut för att möjliggöra för intressenter att ta 
del av verksamheten.  
  
Under den initiala uppsökandefasen byggs ett nätverk av personal upp som är intresserad av nyheter från 
förbundet. Dessa kommer via e-post att få information om nyheter från förbundet.  
 
Huvudmännens beslutande församlingar kommer regelbundet att informeras om verksamheten inom 
samordningsförbudet.  
  
Extern Kommunikation 
Med extern kommunikation menas information till allmänhet (via media) och organisationer i den privata och 
ideella sektorn. 
 
I samband med att styrelsen fattar beslut om nya projekt/verksamheter informeras massmedia 
(pressmeddelande). Pressmeddelande ska alltid innehålla en faktaruta med bakgrundsfakta om 
samordningsförbundet. Samma information sprids även via förbundets hemsida.  
 
 
Aktörer, intressenter, målgrupper och kanaler 
Interna Aktörer/intressenter/Målgrupper Kanaler/arenor 
Chefer/Anställda av förbundets huvudmän som berörs 
av samordningsförbundets verksamhetsfält.  

Samordnaren söker upp aktörerna och bokar in 
mötestider. Lämpligen bör information ges vid 
personalmöten och andra befintliga arenor. Plan för den 
uppsökande verksamheten görs i samarbete med den 
lokala samverkansgruppen (LSG). Vid besöken ges en 
muntlig presentation samt att informationsblad och 
affisch lämnas ut. Vid dessa tillfällen får personalen 
även möjlighet att fylla i en intresseanmälan att ingå i 
ett lokala informationsnätverket (via e-post). 
 

Förtroendevalda i huvudmännens beslutade 
församlingar 

Muntlig information om så önskas. Information via 
tertial och årsrapportering samt via hemsida.  
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Externa Aktörer/intressenter/Målgrupper Kanaler/arenor 
Aktörer i den privata och ideella sektorn 
 

Uppsökande verksamhet på samma sätt som för interna 
aktörer.  

Allmänheten  
 

Kännedom om förbundet sprids via media. 
Regelbundna pressmeddelanden och presskonferenser 

 

Aktivitetsplan 
I aktivitetsplanen infogas kommunikationsaktiviteter/arbetsmoment allt eftersom de planeras.   
 
Grå markering innebär att aktiviteten är genomförd.   
 
Aktiviteter  
Datum Aktivitet Ansvar Kanal Innehåll 
Mars - 
april 

Förbundets hemsida utvecklas Samordnare Egen portal samt via 
de fyra 
huvudmännens 
hemsidor (länkar) 

Fakta om förbundet, 
organisation, 
ansökningsförfarande 
(beskrivning och 
blanketter), 
kontaktinformation, 
rapporter, nyheter, 
beskrivning av 
tillstyrkta projekt 
m.m.   
 
 

Mars - 
april 

OH, Informationsblad och 
affisch tas fram.  

Samordnare/styrelse  Fakta om förbundet, 
vad man kan söka för, 
vem kan söka och hur 
gör man.  

Mars - 
april 

Plan tas fram för uppsökande 
verksamhet 

Samordnare/LSG LSG Lämpliga arenor 
identifieras 

Mars-maj  Genomförande av plan Samordnare Personalmöten och 
andra befintliga 
arenor 

Muntlig och skriftlig 
information 

Löpande Pressmeddelande Samordnare/Styrelse Sändlista Aktiviteter/projekt 
som bedöms ha 
nyhetsvärde 

Löpande Uppdatering av hemsida Samordnare Se ovan  
Kvartals- 
vis 

Tertialrapport till huvudmännen. Styrelse/samordnare Skriftlig Genomförda 
aktiviteter, nuläge 
och planering.  

April  Framtagande av logga (profil) Styrelse/samordnare 
andra förbund 

  

Okt - nov Lokal erfarenhetskonferens Styrelse/samordnare 
och LSG 

Konferens Pågående aktiviteter 
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