
122 Kanslichef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 122 
Säkerställa den demokratiska processen och ge kommunmedborgarna möjlighet till insyn 

 

Delmål 
Radiosändningar från 

kommunfullmäktiges samtliga 

sammanträden. 

 

Aktivitet 
Kontrollera radiosändningsutrustning inför 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
 

 

Aktivitetsplan 
Säkerställa att radiosändningar sker. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker efter varje kommunfullmäktigesammaträde. 
 

Redovisning av uppföljningen sker i verksamhetsberättelsen för 2020. 
 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

 

 

 
  



 

Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 122 

Kommunens handlingar skall hållas i ordnad form samt säkerställande av 
offentlighetsprincipen 

 

Delmål 
Fler personer inom kommunens 

administration skall kunna diarieföra 

handlingar. 

 

Ökad generell kompetens om 

offentlighets- och sekretesslagen inom 

kommunens verksamheter. 

 

Aktivitet 
Det skall finnas sådan bred kompetens i kommunen att 
diarieföring kan ske varje arbetsdag. 
 

 

Information och utbildning om 

offentlighetslagstiftningen. 

 

Aktivitetsplan 
Utbilda det antal personer som krävs för att säkerställa att diarieföring kan ske varje dag. 
 

Information till kommunens personal om offentlighetslagstiftningen skall genomföras under året. 

 

 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker genom undersökning av antalet personer i kommunen som kan diarieföra 

handlingar. 

 

Uppföljning genom kontroll av att personalen givits information om offentlighetslagstiftningen. 

 

Uppföljning sker senast december 2020 och redovisning av uppföljningen sker i 
verksamhetsberättelsen för 2020. 
 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

 

  



 

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 122 

Allmänhet skall uppleva sig få god återkoppling vid kontakt med kansliavdelningen  

 

Delmål 
Personer som kontaktar 

kansliavdelningen på arbetstid, 

oavsett kontaktform, skall erhålla 

återkoppling inom 24 timmar. 

 

Aktivitet 
Svara på e-post, ringa eller smsa personer 

som kontaktat kansliavdelningen. 

Aktivitetsplan 
Informera kansliavdelningens personal om delmålet och aktiviteten. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker senast november 2020 och redovisning av uppföljningen sker i 
verksamhetsberättelsen för 2020. 
 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

 

 
  



 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 122 
Digitala utskick via Ipad/platta till förtroendevalda 

 

Delmål 
Digitala utskick via Ipad/platta skall 
införas för samtliga politiska organ. 
 

 

 

 

Aktivitet 
Implementera digitala utskick. 
 

 

 

 

Aktivitetsplan 
Under första halvåret 2020 skall kommunen ha digitala utskick till förtroendevalda. 
 

 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker i augusti 2020 och redovisning av uppföljningen sker i 

verksamhetsberättelsen för 2020. 

 

Ansvarig för uppföljningen är kanslichefen. 

 

 

 

 

 


