
 

111 Kommunchef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 111 

Kommuninvånarna skall ges möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocesen 

 

Delmål 

Människor med olika funktionsvariationer 
ska ges bättre möjligheter att ta del av 
den kommunala beslutsprocessen. 
Införa visselblåsarfunktion som ska främja 

transparens och öppenhet. 

 

Aktivitet 

1.Det ska installeras hörselslingor i Tingshuset 

och stora sammanträdesrummet i 

kommunhuset.  

2.Utarbeta förslag på visselblåsarfunktion. 

Aktivitetsplan 

För personer med hörselnedsättning kan det vara svårt att höra vad som sägs vid stora 

sammankomster, exempelvis vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

sammanträden i Tingshuset. Det ska därför installeras hörselslingor där. Budget för 

ändamålet är beslutad och bekostas via extra statsbidrag. Förnyad kontakt med 

länsantikvarien ska tas då Tingshuset är en kulturbyggnad. 

Uppföljning och utvärdering 

1.Installation sker och test av att tekniken fungerar. 

2.Informera om visselblåsarfunktion och göra den känd i kommunen. 

Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 111 

Kommunchefen ska långsiktigt verka för säkerställandet av kompentensen i hela 
organisationen för att möta kraven på kommunala verksamheter på ett övergripande plan.  

 

Delmål 

Tydliggöra roller och ansvar inom 
tjänstemannaorganisationen. 

 

Säkerställa att samtliga chefer får 

utbildning i "Offentlighet och sekretess" 

Aktivitet 

1. Skapa en utbildning för alla chefer i "Aktivt medarbetarskap"  

2. Utbildning i chefsuppdraget med nya chefer. 

3. Utbildning i offentlighet och sekretess på chefsforum 

4. Samtliga nya chefer och skyddsombud ska genomgå 

arbetsmiljöutbildning. 

 

Aktivitetsplan 

Är roller och ansvar inte tydliga får det konsekvenser, bland annat genom att de politiska målen och besluten 
inte förankras hos personalen ute i verksamheterna. Det krävs en kontinuerlig uppföljning kring detta. 
Extern föreläsare ska anlitas för genomgång av offentlighet och sekretess. 

Uppföljning och utvärdering 

1. Aktivt medarbetarskap - ett utbildningsmaterial som skall skapas och förankras hos alla ledare.  

2. Personalhandbok skall uppdateras och vara ett stöd för alla chefer i styrning och ledning. 



Box: Möten & upplevelser  Ansvar 111 

Verksamheterna och samarbetspartners skall uppleva att det är lätt att samarbeta i det 
dagliga arbetet och i projekt. 

 

Delmål 

Det ska införas digitala mötesplatser. 

 

Aktivitet 

Teams skall vara den naturliga mötesplatsen för 

arbetsgrupper, projekt, enheter mm 

Aktivitetsplan 

Region Örebro län har en policy om att öka möjligheterna till sammanträden där fysiskt 

mötesdeltagande inte krävs. Det sparar på ekonomi och miljö att minska antalet resor och 

medför ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Dessutom ges det fler tillfällen för 

tjänstemän och förtroendevalda att representera kommunen eftersom de inte behöver vara 

frånvarande från kontoret en hel dag. En effektiv teknik för att möjliggöra digitala möten är 

att installera Teams i våra datorer, Ipads och mobiler. 

Uppföljning och utvärdering 

Alla chefer använder Teams som ett verktyg i minst ett sammanhang 

 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 111 

Kommunchefen ska verka för ökad användning av miljövänliga arbetsmetoder och redskap 

 

Delmål 

Minska pappersanvändningen. 

Aktivitet 

Utskrifter skall ske med "tagg" vid våra 
kopiatorer 

Aktivitetsplan 

Kopiering är en utgift som kan minska genom att använda taggar vid kopiatorn. 
Detta minskar pappersanvändningen och är gynnsam för miljön. 
Sekretesspapper kommer endast att hanteras av den som genererat utskriften. 

Uppföljning och utvärdering 

"Taggar" är installerade vid kopiatorer i kommunhuset. 

 


