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 2020-01-02  

  

 Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sammanställning av enkätresultat rörande service vid kontakt med 
kansliavdelningen 
 

Inledning 

I aktivitetsplan 2019 för det ekonomiska ansvarsområdet 122 Kanslichef fanns under boxen 

Möten & upplevelser målet att förtroendevalda skulle uppleva sig få god service vid kontakt 

med kansliavdelningen. Detta skulle följas upp genom en enkätundersökning bland 

kommunens förtroendevalda där 100 procent skulle anse sig få god service vid kontakt med 

kansliavdelningen. I anledning av detta sändes en enkel enkät ut till samtliga ledamöter och 

ersättare i kommunfullmäktige, sammantaget 38 personer, under slutet av år 2019. Nedan 

följer sammanställningen av inkomna enkätsvar. 

 

Svarsfrekvens 

Av 38 utsända enkäter inkom svar från 21, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55,3 procent. 

 

Enkätsvar 

1. Hur upplevde du bemötandet vid kontakt med kansliavdelningen?   

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dåligt 0        

Dåligt 0        

Bra 4        

Mycket bra 14        

Ej svar 3        

Summa 21        

         

         

2. Hur upplever du möjligheten till kontakt med kansliavdelningen?   

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 1        

Bra 8        

Mycket bra 10        

Ej svar 2        

Summa 21        
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3. Hur upplever du hjälpen du får vid kontakt med kansliavdelningen?   

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 0        

Bra 4        

Mycket bra 14        

Ej svar 3        

Summa 21        

         

         

4. Hur upplever du snabbheten av at5t få tjänster genomförda av kansliavdelningen? 

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 0        

Bra 6        

Mycket bra 13        

Ej svar 2        

Summa 21        

         

         

5. Hur upplever du kompetensen inom kansliavdelningen?    

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 0        

Bra 8        

Mycket bra 12        

Ej svar 1        

Summa 21        
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6. Hur upplever du återkopplingen från kansliavdelningen när du kontaktar den?  

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 0        

Bra 7        

Mycket bra 12        

Ej svar 2        

Summa 21        

         

         

7. Hur upplever du generellt servicen vid kontakt med kansliavdelningen?   

         

Svarsalternativ Antal        

Mycket dålig 0        

Dålig 0        

Bra 7        

Mycket bra 12        

Ej svar 2        

Summa 21        

 

 

Övriga synpunkter 
Övriga kommentarer var i ett flertal enkätsvar att de ej haft kontakt med kansliavdelningen 

och därför inte kunde besvara enkätfrågorna. 

 

Reflektioner 

Det skall noteras att antalet svarande är litet och det av naturliga skäl. Därav blir en 

procentuell redovisning av enkätsvaren föga givande., därav har enbart redovisats faktiskt 

antal svar. 

 

Svarsfrekvensen är lite drygt hälften av utsända enkäter, detta tillsammans med det låga 

antalet utsända enkäter gör att svarsfrekvensen får betraktas som låg och därmed skall stor 

försiktighet iakttas vid utläsandet av resultaten av enkätundersökningen. 

 

De fasta svarsalternativen i enkäten har fördelats på två negativa och två positiva svar. 

Samtliga svarsresultat visar på en betydande majoritet för de positiva svarsalternativen. 

 

Utifrån den genomförda enkätundersökningen och de inkomna enkätsvaren kan framför allt 

två generella reflektioner göras. 
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För det första skall övervägas hur det skall implementeras bättre möjligheter att komma i 

ikontakt med kansliavdelningen. Det är enkätsvaren på denna fråga som utmärker sig från de 

övriga enkätsvaren med en tydligare negativare svarsbild. Det är också svaren på denna fråga 

som får anses utgöra anledningen till att målet om att 100 procent skall anse sig gå god 

service vid kontakt med kansliavdelningen inte uppnås. 

 

För det andra bör övervägas om enkätmetoden är lämplig vid uppföljning av servicen inom 

kansliavdelningen. Den relativa låga svarsfrekvensen föranleder denna reflektion. 

 

Förslag 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningen av servicen inom 

kansliavdelningen 2019. 

 

 

 

 

Anders I Andersson 

Kanslichef 

 
 

 

 

 

 


