
Kommunikationsstrategi 
Stöd till Knivstas utvecklingsstrategi med program för två nya hållbara stadsdelar  

i västra Knivsta och norra Alsike 

Syfte och introduktion 

Vad? 

Syftet med denna kommunikationsstrategi är att ge stöd till Knivstas utvecklingsstrategi när det gäller 
detaljplaneprogrammen för västra Knivsta och norra Alsike, i enlighet med det så kallade 
fyrspårsavtalet.  

Strategin ska utgöra ett ramverk för projektets kommunikationsplanering. 

Som grund för kommunikationsstrategin ligger av kommunfullmäktige fastställd 
kommunikationspolicy för Knivsta kommun (KS-2012/679). God information och kommunikation 
lägger grunden för insyn och delaktighet och skapar förutsättningar för ökad demokrati. 

Varför? 

I fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta kommun att möjliggöra två nya hållbara stadsdelar med 15 000 nya 
bostäder i västra Knivsta och Alsike till och med år 2057. I gengäld bidrar staten med olika 
infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår och en station i Alsike.  

För att hantera utbyggnaden av de två nya stadsdelarna samt deras anslutning till övriga Knivsta och 
regionen samordnar kommunen detta genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035. Programmet har 
uppdraget att, inom ramen för fyrspårsavtalet, påbörja byggnationen av de två nya hållbara stadsdelar 
med 3500 bostäder till år 2035. 

Hur? 

Denna kommunikationsstrategi är en långsiktig strategi som ska ligga till grund för den 
kommunikation som ska ske inom ramen för Utvecklingsprogram Knivsta 2035. Den ska vara 
utgångspunkten för projektets övergripande kommunikationsplan, som blir operativ och föränderlig 
till sin karaktär.  

För framgångsrik kommunikation finns vissa, inom kommunikationsarbete, kända framgångsfaktorer. 
I ett arbete så pass omfattande och långsiktigt som kommunikationen kring Utvecklingsprogram 
Knivsta 2035 är det av vikt att dessa faktorer är uppfyllda.  



 

 

Det behöver finnas en gemensam värdegrund inom projektet, tydliga mandat och ramar samt en 
genomtänkt organisation, där kommunikationen integreras i projektet och där beslutsordningen är 
tydlig. Likaså behöver kommunikationsprojektet ha tydliga målgrupper att förhålla sig till.  

Kommunikationen ska ske i rätt tid och i rätt kanaler.  

Med dessa faktorer uppfyllda kan kommunikationen nå framgång i den övergripande ambitionen: Att 
skapa förutsättningar för att på bästa sätt, i varje givet läge, kommunicera vad som görs inom 
utvecklingsprogrammet, så att projektets målgrupper känner sig informerade, engagerade och 
delaktiga. 

Kommunikationsmål 

Kommunikationen har som övergripande mål att synliggöra, öka kännedomen om och ge kunskap 
kring utvecklingsarbetet gällande de två nya stadsdelarna i västra Knivsta och norra Alsike till 
projektets samtliga målgrupper, både externt och internt. 

Kommunikationen ska bidra i projektets arbete med att skapa delaktighet och engagemang hos 
Knivsta kommuns invånare genom medborgardialog. 

En bieffekt blir en god kommunikationsgrund i kommunens övergripande arbete med att öka antalet 
företagsetableringar och berätta om Knivsta kommun för potentiella nya invånare – de som funderar 
på att flytta hit. 

Förhållningssätt för att nå målen  

Kommunikationsarbetet ska kännetecknas av öppenhet, transparens och lyhördhet gentemot 
projektets målgrupper.  
 
Kommunikationen ska inbjuda till delaktighet, med låga trösklar för att delta och engagera sig. I 
kommunikationen ska projektgruppen vara tydlig med vilken målgrupp som kan påverka vad, när och 
hur. 

Kommunikationen ska redovisa, uppdatera och återrapportera kring projektets resultat och status för 
målgrupperna. Det innebär också att stötta projektgruppen i arbetet med att återkoppla och ge svar 
vid inkommande synpunkter och frågor från allmänheten. 
 
Ambitionsnivån i kommunikationsmålen ska ligga i nivå med projektets resurser, i form av 
exempelvis budget respektive interna och externa personalresurser.  
 
Målgrupper   

Knivstas kommuninvånare är en högt prioriterad målgrupp i kommunikationen.  

Exempel på andra viktiga målgrupper är politiker och förvaltning i Knivsta kommun, kommunens 
bolag, privata markägare, exploatörer och byggherrar, berörda myndigheter och organisationer, 
näringslivet inom och utanför kommunen, lokala föreningar, tjänstepersoner i angränsande 
kommuner samt potentiella nya invånare (”inflyttare”) i kommunen. 

Ett arbete för att på djupet analysera utvecklingsarbetets olika målgrupper görs löpande av 
projektgruppen, utifrån projektets olika faser och med avstamp i denna kommunikationsstrategi.  



 

 

Utgångspunkt och budskap 

Enligt projektdirektivet Utvecklingsprogram Knivsta 2035 ska arbetet kring byggnationen av de två 
nya stadsdelarna bygga på Vision Knivsta 2025, vilken antogs av Knivsta kommunfullmäktige år 2013, 
samt rådande översiktsplan från år 2017. 

Visionen lyder: 
”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – 
mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag, och befäster 
Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.” 

Visionen sammanfattar framtidens Knivstas i följande punkter: 

• En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala  
• En kommun öppen för förändringar  
• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  
• En trivsam och inbjudande plats för både invånare och företag 
• En föregångskommun för ett hållbart samhälle  
• Ett näringsliv i utveckling, med fler kunskapsintensiva företag  
• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

 
I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 formuleras tio effektmål som beskriver den 
nytta som programmet ska ha. Dessa effektmål har sin utgångspunkt i budskapen i Vision Knivsta 
2025.  
 
Effektmålen beskrivs enligt nedanstående: 
 
År 2035 är Knivsta 

• En kommun som har cirka 28 000 invånare 
• En attraktiv plats som lockar boende, verksamheter och besökare 
• Ett samhälle som erbjuder effektiv och hållbar kollektivtrafik 
• En ort nära sammankopplad med en levande landsbygd 
• En kommun som är öppen för förändringar och lockar de som vill leva i ett hållbart samhälle 
• Ett motståndskraftigt samhälle som är väl rustat för att klara stora förändringar 
• En plats med en blandad befolkning där det finns förutsättningar för att leva ett fossilfritt liv 

utan att påverka klimatet negativt 
• Ett samhälle som sätter barn och unga i det främsta rummet och premierar lärande 
• En plats där invånarna har nära till gröna rum samt kultur- och fritidssysselsättningar 
• En stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar 

avtryck i resten av kommunen 
 
Projektets kommunikation ska följa målen i utvecklingsarbetet och därmed utgå från budskapet i 
Vision Knivsta 2025, de beskrivna effektmålen för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 samt gällande 
översiktsplan.  

Med dessa budskap som grund skapas berättelsen om Knivsta och identiteten hos de två nya 
stadsdelarna i västra Knivsta respektive norra Alsike växer fram. 

 



 

 

Arbetssätt, kanaler och genomförande 

Kommunikationen ska utgå från en gemensam bas av innehåll och budskap, vilka anpassas efter 
sammanhang, målgrupp och i vilken fas utvecklingsprojektet befinner sig.   

Det övergripande målet i valet av kanaler och arbetssätt i de olika faserna är att projektets målgrupper 
ska känna sig välinformerade, engagerade och delaktiga. 

I kommunikationsarbetet ska vissa kanaler och arbetssätt prioriteras. 

Prioriterade kanaler 

• Webbplatsen Knivsta växer, Knivsta kommuns stadsutvecklingswebb och underwebb till 
Knivsta.se, blir samlingsplatsen för projektets kommunikation. På webbplatsen formas också 
berättelsen om Knivsta (storytelling), vilken bygger på de budskap som tidigare nämnts i 
avsnitt Värdegrund och budskap.  

• Kommunens Facebook-sida (eller motsvarande socialt medium som kommunen använder 
som prioriterad SoMe vid den givna tidpunkten för kommunikationen) kan användas för att 
snabbt nå ut med budskap när så behövs. Vid kommunikation i sociala medier krävs mod och 
resurser, då våra målgrupper behöver respons på egna inlägg och frågor. 

• Platskommunikation är en effektiv kommunikationsform när så är möjligt. Events, 
workshops, föreläsningar och flyttbara utställningar är några exempel.  

• Projektets ambassadörer ska ha tillgång till en uppdaterad kommunikationsbas i form av 
olika projektpresentationer och bildspel som kan användas vid behov. 

• Fysiska miljöer ska användas för utställningar. Kommunhuset är en prioriterad miljö. Även 
andra utställningsplatser kan bli aktuella. 

• Intranät – intern kommunikation. För intern information till förvaltningens medarbetare 
används intranätet som prioriterad kanal. 

• Medborgardialoger av olika slag blir en viktig del av kommunikationsarbetet. Där kan 
Medborgarrådet användas som en kanal.  

 
Övriga möjliga kanaler 
 
Utöver dessa ovan beskrivna prioriterade kanaler finns ett antal andra kanaler att använda sig av. 
Några exempel på sådana kanaler är pressmeddelanden, nyhetsbrev, tryckt information av olika slag, 
annonsering i media, telefonsamtal, postutskick, kungörelser, anslagstavlor, annonsering, fysiska 
föreläsningar och workshops, övriga sociala medier än kommunens huvudsakliga. 
 
Ett arbete för att på djupet analysera utvecklingsarbetets olika kanaler och de olika arbetssätten görs 
löpande av projektgruppen, utifrån projektets olika faser och med avstamp i denna 
kommunikationsstrategi.  

Medier/press  

Kontakterna med massmedia ska präglas av öppenhet, respekt, förståelse och serviceanda. Massmedia 
ska snabbt kunna komma i kontakt med den medarbetare som har ansvar och kompetens i sakfrågan. 

Kommunikationsfunktionen ska stötta projektgruppen i att skyndsamt bemöta frågor från media. 

Kommunikationsplaner och aktiviteter 



 

 

Denna kommunikationsstrategi ska utgöra ramen för all kommunikation inom ramen för 
Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och fyrspårsavtalet.  

Utifrån strategin ska en mer detaljerad och tidsatt kommunikationsplan upprättas och beslutas av 
förvaltningens styrgrupp för utvecklingsprogrammet. Kommunikationsplanen ska ses som ett 
arbetsdokument som ska hållas levande och ses över regelbundet, genom utvecklingsprogrammets 
olika faser. 

Varje insats ska vara avgränsad i tid och budgeteras samt ingå som en del i projektets mål och budget.   

Uppföljning/utvärdering 

Hur uppföljning/utvärdering ska ske, och om så är möjligt vid ett givet tillfälle, ska analyseras separat 
för varje enskild kommunikationsinsats.  
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Kommunikationens delar 



 

 

 


