Mall för Kommunpresentation på www.informationsverige.se
Inledning
Alla kommuner finns representerade på informationsverige.se
(https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/boende/lan-och-kommuner-i-sverige/).
För de kommuner som inte lämnat in en presentation finns ändå en standardpresentation med
generell text. Här finns heller inga länkar eller bilder.
Detta dokument används för att lägga in den målgruppsanpassade information som er kommun vill
presentera på www.informationsverige.se.

Hur gör man och vad kostar det?
Ni skriver er presentation på svenska och använder denna mall samt lägger in de länkar som är
viktiga. Sedan mailar ni in den tillsammans med de bilder ni vill ha med (bilder och kommunens
logga) till Informationsverige.se. Vi översätter då presentationen och lägger in den på kommunens
sida. Presentationen översätts till; arabiska, engelska, somaliska och tigrinja.
Presentationen kan göras på tre sätt:
1. Använd standard texter och standardlänktexter. Dessa texter finns redan inlagda i mallen.
2. Skriva egna texter men använd standardlänktexter.
3. Gör en helt egen presentation med egna texter och länkar.
Vi behöver ta ut en kostnad för att få er presentation översatt och publicerad på arabiska, engelska,
somaliska och tigrinja är:
Alternativ 1
Kostnad: Gratis
Alternativ 2, där de svenska texterna sammanlagt består av maximalt 500 ord som ska översättas
Kostnad: 5 000 kr
Alternativ 3, där de svenska texterna sammanlagt består av maximalt 1 000 ord som ska översättas
Kostnad: 8 000 kr
Om du vill skriva egen text och/eller länktexter ska du markera standardtexterna och sedan ta bort
dessa. Lägg därefter in din egen text.
När då fått mallen är det bäst att spara den under ett eget namn. Till exempel:
[Minkommun]kommunpresentation.pdf

Ändra en befintlig presentation
Om din kommun redan har en presentation på Informationsverige.se kan du kostnadsfritt ändra upp till 100 ord
samt fem bilder i presentationen.
Vill du göra större ändringar gäller samma kostnader som för att ta fram en ny presentation. Vid ändringar, fyll i
mallen nedan och markera vad som ska tas bort respektive läggas till.

Att tänka på!

Det lättar upp med bilder och bilder kan göra texten mer lättbegriplig samt att man får en känsla för
hur det ser ut i kommunen. Därför är det viktigt att du skickar med bilder. Glöm inte att skicka med
kommunens logga.
Bildstorlek
Bilder på sidan ska vara minst 740 px bred. Ett bra format är 740px X 340px.
Logga
Rekommenderad storlek för kommunloggan är: 300px X 100px. Den får inte vara mindre än 100px på höjden.

Tips: Bilderna bör vara representativa för kommunen och attraktiva för den nyanlände. Exempel kan
vara bibliotek, moské, invandrarbutik, aktivt gatuliv, marknad, café mm. Vackra bilder på vidsträckta
vyer har visat sig inte vara så inspirerande. Bilderna skickas som bilagor. De ska inte läggas in i
dokumentet.
Det är viktigt att informationen är anpassad för målgruppen, d.v.s. den nyanlände som ska kunna ta
ett beslut om att flytta till, eller byta, bostadsort. Informationen ska vara kortfattad.
Lägg länkar i separat lista under varje sektion där du vill ha länkar. Inga länkar i löpande text.
Gå gärna in och kika informationsverige.se: https://www.informationsverige.se/sv/mer-omsverige/boende/lan-och-kommuner-i-sverige/

Fasta rubriker – (mallen börjar på nästa sida)
Dessa rubriker används för alla presentationer. Om du skriver egen text och vill ha med
underrubriker går det bra men de fasta rubrikerna får inte ändras.
För att lägga till en länkadress ska du markera länktexten, högerklicka på markeringen
och välja Hyperlänk (alla länkar läggs nedanför texten under varje rubrik). Då kommer
en ruta upp där du kan klistra in adressen (URL:en). Stäng rutan och fortsätt.
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Ingress
Boende
Vilka språkgrupper finns på orten
Föreningar och organisationer
Vad finns i närområdet
Barnomsorg
Grund- och gymnasieskolor
Utbildningsmöjligheter
Hälso- och sjukvård
Tolkhjälp
Kommunikationer
Arbete och företagande

Längst ner i mallen ska du lägga in dina uppgifter för kontakt och fakturering.

Namn på kommun:

Skriv in din kommuns namn här

Ingress

Tips: Kort allmän information om kommunen, Ingressen kan inte innehålla länkar och den är aldrig i
flera stycken utan kommer att presenteras som ett stycke. Ingressen får inte vara mer än 220
tecken.

I vår kommun är du alltid nära. Nära vacker natur, landsbygd eller stad. Nära jobb,
service och affärer. Föreningslivet är rikt och kultur- och fritidsaktiviteterna är många.
Här finns helt enkelt något som passar alla. Välkommen till vår kommun!

Boende

Tips: Vilken typ av bostäder finns i kommunen, vilka bostadsbolag.

I kommunen finns bostadsföretag där du kan söka efter hyresrätter, bostadsrätter
och andra former av boende. På kommunens hemsida kan du läsa mer om vilka
bostäder som är lediga och de företag som förmedlar dem.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om boende i kommunen.
Hitta bostadsbolag och lägenheter.
Lediga lägenheter.
Lista på hyresvärdar och mäklare.
Lista på hyresvärdar.
Lista på mäklare.

Vilka språkgrupper finns på orten
I kommunen finns flera olika språkgrupper representerade. Kontakta kommunens
flyktingmottagning för mer information.

Föreningar och organisationer

Tips: Intresse-, etniska eller religiösa föreningar, civila samhällets organisationer, kommunens
föreningsregister.

I kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktning. Exempelvis
idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och olika samfund. På kommunens
hemsida kan du söka i föreningsregistret efter en förening som passar dina
intressen.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om föreningslivet i kommunen.
Sök i föreningsregistret

Vad finns i närområdet

Tips: Som exempel kan anges Medborgarkontor, Affärer, Bibliotek, Arbetsförmedling, Socialkontor,
Försäkringskassa, Skattekontor, Flyktingguider, Var finns billiga möbler och husgeråd (exempelvis
Second hand, IKEA och dylikt)

Kommunen har det mesta du kan tänkas behöva. Här finns ett bibliotek, mataffärer
och olika typer av service och butiker. Här finns även idrottsanläggningar och ett
stort utbud av olika fritids- och kulturaktiviteter. På kommunens hemsida kan du läsa
mer om vad som finns och de aktiviteter som sker.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Bibliotek
Flyktingguide eller språkvän
Familjecentral
Uppleva och göra
Secondhandbutik
Medborgarkontor

Barnomsorg

Tips: Som exempel kan anges öppna förskolor, förskolor

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet för dig som är hemma med barn.
Kommunen har pedagogisk verksamhet som förskola och familjedaghem för de som
är mellan 1-5 år. Se kommunens hemsida för mer information.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om barnomsorg och förskolor i kommunen.
Barnomsorg i kommunen
Förskola och barnomsorg
Läs mer om förskola och annan pedagogisk verksamhet.
Öppna förskolan
Fritids, fritidshem och fritidsklubb

Grund och gymnasieskolor

Tips: Som exempel kan anges skolor, inriktningar

Kommunen erbjuder grundskola för elever upp till årskurs 9. På kommunens
hemsida hittar du mer information om grundskolan och även möjligheter för
gymnasieutbildning.

Länkar (Använd gärna någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om grundskolan i kommunen.
Läs mer om gymnasieskolan i kommunen.
Läs mer om modersmålsundervisning i grundskolan.

Utbildningsmöjligheter

Tips: Vuxenutbildningen, Samhällsorientering för nyanlända, Komvux, sfi, Särvux, Folkhögskolor,
Universitet, Korta vägen, KY, YH, kompletterande utbildning (KU)

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi.
På kommunens hemsida kan du läsa mer om de möjligheter som finns.

Länkar (Använd gärna någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.
Läs mer om vuxenutbildning på:
Vuxenutbildningen
Svenska För Invandrare, sfi
Samhällsorientering
Information om yrkesutbildning
Information om att läsa på högskola

Hälso- och sjukvård

Tips: Vårdcentral, Mödravårdscentral, Barnavårdscentral, Akutmottagning, Tandvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat
en vårdcentral för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och
tandvård. På kommunens hemsida hittar du mer information om vart du kan vända
dig med olika vårdärenden.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Läs mer om sjukvården i länet.
Läs mer om sjukvård
Hitta kontaktuppgifter och öppettider till vårdcentraler på 1177 Vårdguiden.
Folktandvården
Läs mer om husläkarmottagningar.
Läs mer om barnavårdscentraler.
Familjecentral
Mödravårdscentral och barnmorska
Läs mer om ungdomsmottagningen.
Läs mer om tandläkare.

Tolkhjälp
Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp
om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella
samhällsinstansen.

Kommunikationer

Tips: Trafikföretag – buss, tåg

I kommunen finns kollektiva trafikförbindelser. Information om tidtabeller och olika
sätt att resa hittar du på kommunens hemsida.

Länkar (Använd någon/några av nedanstående exempel på länktext):
Kollektivtrafik i kommunen:
[bussföretaget]
[SJ]
[…]

Arbete och företagande

Tips: Beskriv förutsättningar och möjligheter för att starta och driva företag, stora arbetsgivare i
kommunen mm.

I kommunen, eller på pendlingsavstånd, finns flera både större och mindre
arbetsgivare. De jobb som finns att söka i området hittar du i inledningen av
presentationen under fliken Lediga jobb. På kommunens hemsida finns information
för dig som är intresserad av att starta eget företag.

Länkar (Använd gärna någon/några av nedanstående exempel på länktexter):
Kommunens näringsliv och företag
Läs mer om att starta eget företag i kommunen.
Företag, stöd och rådgivning
Företag i kommunen

Information för kontakt och fakturering:
Namn

Ange kontaktpersonens namn

Befattning

Ange kontakpersonens befattning/roll

Mailadress

Ange kontakpersonens e-postadress

Telefonnummer

Ange kontaktpersonens telefonnummer

Faktureringsadress

Ange faktureringsadress

Fakturareferens

Ange referens

För publicering av presentationen på informationsverige.se

Skicka den ifyllda mallen, kommunens logga och bilder till: informationsverige@lansstyrelsen.se
Skriv ”Kommunpresentation för [Kommunnamn]” i ärendefältet.

