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Användningsområde 

Det ha r dokumentet uttrycker riktlinjer fo r hur vi som arbetar fo r Kumla  

kommun ska na  ma l om o kad tillga nglighet och fo rba ttrad service fo r  

inva nare, na ringsidkare och beso kare i Kumla kommun.  

Policyn avser personligt mo te, anva ndande av e-postkonto, telefoni  

samt va xel och a r riktad till alla kommunens medarbetare.  

Värdegrund 

All kontakt med en ansta lld pa  Kumla kommun ska uppfattas som professionell, 

serviceinriktad och effektiv. Vi ska sta ndigt stra va efter att ha lla nere  

handla ggningstider utan att fo r den delen go ra avkall pa  ra ttssa kerhet eller  

noggrannhet. Medborgarens behov sta r alltid i fo rsta rummet. 

Ett effektivt bemo tande visar att vi va rdesa tter organisationens och  

medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska omedelbart fa  hja lp;  

den uppringde har ett personligt ansvar fo r att se till att medborgaren  

fa r den hja lp som efterfra gas.  

Vi ska leva upp till medborgarnas ra ttma tiga krav pa  god tillga nglighet. Vi ska  

i mesta mo jliga ma n alltid vara till tja nst, i en anda av respekt och omtanke.  

God tillga nglighet bidrar inte bara till tillfredssta llande samha llsservice utan  

skapar ocksa  en sto rre tilltro till den kommunala verksamheten.  

Vi utva rderar kontinuerligt va rt arbete och tar la rdom av va ra misstag och  

tillkortakommanden. Synpunkter pa  va r verksamhet tar vi o dmjukt emot,  

dokumenterar  och anva nder i va rt konstanta fo rba ttringsarbete.  

Ansvar 

Medarbetarna ansvarar för: 

 att samtliga e-postla dor o ppnas minst en ga ng per dag (vardagar). Vid  

fra nvaro o ppnas e-postbrevla dan av utsedd ersa ttare 

 att all e-post och alla telefonsamtal besvaras skyndsamt och genom ett trevligt 

bemo tande 

 att bedo ma om inkommen e-post a r offentlig handling eller inte 



 att koppla fra n, vidarekoppla eller ha nvisa sin telefon, eller meddela va xeln 

vid fra nvaro 

 att lyssna av sin telefonsvarare minst en ga ng per dag 

 att ha lla sin kalender i Outlook uppdaterad. 

Respektive chef ansvarar för: 

 att personal som hanterar handlingar har relevant kunskap om tryckfrihets-

fo rordningen, i synnerhet inom omra det allma nna handlingar 

 att personalen utbildas i hantering av telefon– samt e-postsystemet och har 

informerats om policyn 

 att policyn efterlevs. 

Riktlinjer och uppmaningar 

 vi anva nder ett modernt och tydligt spra k i all kommunikation. Det inneba r 

att undvika slang och ord/begrepp som kan uppfattas som byra kratiska  

(se spra kliga riktlinjer pa  Kumlaportalen) 

 alla medarbetare som anva nder telefon i sin tja nsteuto vning besvarar samtal 

med Kumla kommun, avdelningsnamn samt fo r- och efternamn 

 e-post signaturer fra n @kumla.se-konton fo ljer den grafiska profilen.  

 rubrik i e-post ska bera tta vilket a rende som mailet behandlar. Avsluta alla 

mail med en ha lsningsfras av typen ”Med va nlig ha lsning”. A r beskedet i  

mailet av negativ karakta r bo r ha lsningsfrasen vara mer nedtonad, till exem-

pel ”I tja nsten”. Undvik fo rkortningar sa som ”Mvh”  eller motsvarande 

 information som fo rmedlas uta t ska alltid vara uppdaterad 

 vi a r noggranna med att underra tta va ra medarbetare om vart vi befinner oss 

 vi anva nder fra nvarohanteraren i Outlook fo r att kommunicera ut om na r 

man ra knar med att vara tillbaka samt kontaktinformation till la mplig kollega 

 vikten av ho g svarsfrekvens inom kommunen bo r uppma rksammas pa   

arbetsplatstra ffar och liknande 

 vi pa minner oss om att vi a r i medborgarnas tja nst och upptra der da rmed 

serviceinriktat. 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


