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Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal renhållningsmyndighet. 

Mise ansvarar för renhållningen i medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, 

Lumparland, Mariehamn och Sottunga. 

 

Mises högsta beslutsorgan är stämman där representanter från alla Misekommuner finns med. 

Så här kan alla medborgare påverka Mise: 

 

 Medborgaren för fram sin åsikt till politikerna i sin kommun. 

 Kommunpolitikerna beslutar vilka synpunkter som ska föras fram på stämman.  

 Stämman fastslår uppgifter för Mises styrelse samt fastställer avgifter. 

 Styrelsen bestämmer hur stämmobesluten skall genomföras och ger uppdrag till 

kontoret. 

 Kontoret verkställer beslut och ansvarar för att medlemskommunernas medborgare 

har en ordnad avfallshantering. 

 

Mises mål är att nedskräpning inte skall förekomma i medlemskommunerna och att 

kommunernas invånare har tillgång till ett renhållningssystem som av de flesta uppfattas som 

lätt att leva med och rättvist i fråga om avgifter. 

Mises mål följer EU: s avfallshierarki med tilläggen att avfallshanteringen ska fungera för 

människorna och att kvaliteten är viktig. 

 Mises arbetsordning 

 
 

Här ovan visas Mises dokument hierarkiskt.  

  

Mises Grundavtal 

 

Avgiftsdokumentet 

 

Kundhanteringsprinciper 

 

 

Fakturahanteringsprinciper 

Delgeringsbeslutet 

 

Ärendehanteringsprinciper 

 

 

Kundtjänstmanualen /  

ÅVC manualen 
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Mises grundavtal är avtalet mellan kommunerna som bestämmer grunderna för Mises 

verksamhet. 

I avgiftsdokumentet definieras avgifter och villkoren för dessa. Avgiftsdokumentet förklaras 

sedan i tre delar; kundhanteringsprinciperna, fakturahanteringsprinciperna och 

delegeringsbeslutet. 

I kundhanteringsprinciperna förklaras hur Mise ska hantera sina kunder. 

I fakturahanteringsprinciperna förklaras hur Mise fakturerar enligt avgiftsdokumentet. 

Delegeringsbeslutet är ett kort dokument där det framgår vem som tar vilka beslut. Vad 

besluten innebär förklaras i ärendehanteringsprinciperna. 

Mer ingående frågor och svar förklaras sedan i Kundtjänstmanualen. 

ÅVC manualen förklarar mera ingående gällande ÅVC och riktar sig åt personalen på ÅVC.

 

Syftet med detta dokument är att ge en samlad bild av hur inkomna kundtjänstärenden ska 

hanteras samt att säkerställa att hanteringen sker i enlighet med lag och god förvaltning. 

Ärenden är handlingar eller annat som på olika sätt inkommer till myndigheten.  

Alla medborgare har rätt att lämna in ärenden/skrivelser till Mise genom t.ex. 

medborgarinitiativ. 

All ärendehantering ska följa rättsprinciperna - jämlikhet, proportionalitet, objektivitet, 

ändamålsbundenhet samt skydd av tilltro.  

Ärenden ska hanteras utan dröjsmål. Ett kundtjänstärende inleds samma dag som ärendet 

inkommer till myndigheten. 

Detta dokument innehåller samtliga kundhanteringsprinciper.  

 

 

Ett jämställt bemötande är ett viktigt bidrag till ett jämställt samhälle. Mise ska bemöta alla 

som kontaktar oss på ett respektfullt och likabehandlande sätt inom myndighetens olika 

informationskanaler. Området innefattar bland annat kundservice, informatörer, 

samarbetspartners, trycksaker och Mise på webbplatsen. 

Kundtjänsten förbättras kontinuerligt genom utbildning inom området. 



 

6 

 

 

Olika typer av inkomna kundtjänstärenden hanteras på olika nivåer i Mises organisation. 

 

Kundtjänst hanterar: 

 Frågor om avgifter 

 Frågor om sortering 

 Fakturafrågor 

 Allmänna kundfrågor 

 Fogdehantering 

 Frågor på Mises Webbplats, Mise-Stina Facebook sida 

 

Riktlinjer för kundtjänstfrågor finns längre fram i detta dokument samt i dokumentet 

Fakturahanteringsprinciper. 

Hanteras genom e-post, telefon eller personligt besök. 

 

Handläggare hanterar: 

 Ärenden där medborgare bestrider fakturor. 

 Ärenden som går under delegeringsbeslutet. 

Hanteras genom e-post, telefon, personligt besök eller skriftligt svar via 

ärendehanteringsprogrammet.  

 

Verksamhetsledare hanterar: 

 Utlåtanden till domstol eller annan myndighet. 

 Ärenden gällande frågor där styrelsen eller stämman beslutat om riktlinjer. 

 Svårare kunder som redan hanterats av kundtjänst och handläggare. 

 Ärenden som går under delegeringsbeslutet. 

Hanteras genom e-post, telefon, personligt besök eller skriftligt svar via 

ärendehanteringsprogrammet. 

 

Styrelsen hanterar: 

 Remisser 

Hanteras skriftligt via ärendehanteringsprogrammet.  
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Alla myndigheter ägnar sig åt behandling av personuppgifter. Myndigheternas behandling av 

personuppgifter sker på ett stort antal olika sätt. Det är viktigt för myndigheterna att skaffa sig 

ingående kunskaper beträffande hur personuppgifter ska behandlas.  

 

 5.1

De personuppgifter inklusive personbeteckningar som behandlas ska vara adekvata och 

relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och fler personuppgifter än 

nödvändigt ska inte samlas in och behandlas. Mise behandlar alltid personuppgifter med stöd i 

de legala grunder som ställs upp enligt Dataskyddsförordningen samt vad som annars stadgas 

i den åländska och finska lagstiftningen. Det innebär att Mise får i enlighet med 

Dataskyddsförordningen och vad som annars stadgas i lag hantera kunders personbeteckning 

för att göra en säker registrering av den registrerade och på så sätt uppfylla Mises lagstadgade 

uppgifter. 

 5.2

Har Mises personal vid behandling av personuppgifter fått kännedom om en persons 

personliga förhållanden eller ekonomiska ställning gäller tystnadsplikt och får inte utan 

samtycke av den som saken gäller föra uppgifter vidare eller utnyttja dem till sin egen eller 

annans fördel.  

 

All personal på Mise skriver på ett sekretessavtal och informeras om hantering av 

personuppgifter. Personalen på Mise informeras om vad som menas med personuppgifter, hur 

dessa ska hanteras samt om skyldigheten att iaktta tystnadsplikt. De uppgifter som omfattas 

av tystnadsplikten får inte föras vidare. 

 

Anlitade konsulter, underkonsulter och entreprenörer som använder sig av personuppgifter 

ska skriva på personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

 5.3

Sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga ska genast rättas eller 

kompletteras.  
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 6.1

Vid telefonsamtal eller direktkontakt med kundtjänst delegeras frågorna enligt 

ansvarsområden. 

 6.2

 

 Kunder som inte får svar har möjlighet att lämna ett meddelande. Kundtjänst sänder då 

e-post till den ansvarige att meddelande lämnats. 

 Då kundtjänst inte kan svara direkt på en fråga utan behöver kontrollera korrekt svar 

ska återkoppling göras snarast till kunden. 

 Kunder som har blivit lovade återkoppling på ett samtal/ärende till Mise ska kontaktas 

enligt överenskommelse eller senast inom två dagar.  

 6.3

 Då personal är frånvarande p.g.a. sjukdom eller av annan anledning ska det alltid 

meddelas till verksamhetsledaren per sms och per e-post till info@mise.ax alternativt 

FB jobbfolket om bortavaro. Personal på plats meddelar vaxeln@mariehamn.ax om att 

personen är borta. 

 All personal kodar sina telefoner vid semester, flex och annan ledighet enligt den 

telefonmanual som finns för detta. Outlook kalender bör också fyllas i. 

 6.4

 

 Då personal är frånvarande mer än en dag från arbetet p.g.a. kurs, semester eller annan 

ledighet, ställ in svarsmeddelande och hänvisa till informationsmejlen info@mise.ax 

vid brådskande ärende, om man inte kontrollerar sin e-post under dagen. 

 

Inkorgen info@mise.ax kontrolleras fortgående under dagen. Inkommande e-post hanteras 

enligt följande: 

 

 All e-post ska besvaras inom två dagar.  

 All e-post ska besvaras med autosvar: Bästa mottagare Ert meddelande har kommit 

fram till Mise. Detta är ett automatiskt svar. Tack för att ni kontaktade oss. 

Renhållningsmyndigheten Ålands Miljöservice, Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn, 

telefon +358 (0)18 23844, www.mise.ax   

 Vid enklare frågor ska e-post besvaras utan dröjsmål. Om svårigheter att svara uppstår 

tas hjälp av närmaste kollega.  

mailto:info@mise.ax
mailto:vaxeln@mariehamn.ax
mailto:info@mise.ax
tel:+358%2018%2023844
http://www.mise.ax/
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 E-post som vidarebefordras ska först få ett allmänt svar ”Tack för ditt e-

postmeddelande. Ärendet har vidarebefordrats till ansvarige” eller motsvarande. 

 Åtgärdade mejl bockas av. 

 E-post färgkodas då ett meddelande inte har vidarebefordrats. Då e-post färgkodats 

ligger ansvaret för eventuell åtgärd på personen som har tilldelats respektive färg.  

 

 E-post som personalen skickar till varandra ska alltid vid en fråga besvaras snabbast 

möjligt. 

 

 8.1

Svara på all inkommen e-post och bocka av det som åtgärdats. Svara enligt rutin för e-post (se 

ovan). E-post från kund som inte går att besvara genast hanteras enligt följande: 

 

 Meddela kunden att kollegan är frånvarande och när den väntas vara tillbaka. 

 Svara på det som går och vidarebefordra sedan svaret till kollegan. Var tydlig med 

vilken info som redan lämnats till kunden.  

 Återkoppla till kollegan om mer information har inkommit under dennes bortavaro. 

Om personal är sjuk. Koda telefon som sjuk och meddela Mariehamns stads växel. 

Och skicka e-post till alla på myndigheten. 

 Information som berör alla på myndigheten ska sändas från info@mise.ax till alla 

medarbetare. All e-post är offentlig. 

 Arkivering av e-post följer arkivplanen. 

 8.2

 

Möjlighet för andra myndigheter samt kunder finns att nå Mise även på fax. 

Inkomna fax ges till rätt mottagare. 
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Det är av största vikt att alla som möter Mises kunder förstår betydelsen av sin roll som 

ambassadörer för Mise. De är Mises ansikte utåt, de första personerna i organisationen som 

våra kunder kommer i kontakt med.  

 

En gammal sanning är att vi aldrig får en andra chans att göra ett första intryck. Det går 

förvisso att reparera en mindre bra första kundupplevelse, men det tar tid och kräver hårt 

arbete. Det är enklare att göra rätt från början, det sparar både tid, energi och pengar.  

 

Att leverera ett gott kundbemötande med kvalitet och omtanke kräver kunskap om vad 

kunderna egentligen vill ha. Vad uppfattas som service? Vad kan göra kunden nöjd, även om 

det besked de får inte är exakt i linje med deras vilja? En bra förklaring är ofta nyckeln. Om 

de som möter våra kunder känner till Mises grundprinciper så kan de alla fungera som 

ambassadörer för Mise.  

Enkelt uttryckt att alltid vara trevlig och behandla alla lika. Tänk på att ett leende hörs i 

telefon. 

 

 9.1

Felanmälan i renhållningssystemet tas emot och hanteras enligt följande: 

 

 Fel som sker utanför arbetstider och upptäckts av någon inom Mise ska läggas in på 

Mise-Stinas Facebook. Svinryggens personal har även fått information om detta. 
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 9.2

Anhållan/anmälan tas emot och hanteras enligt följande:  

 

 Kontroll av att alla handlingar som krävs enligt blanketten bifogas. 

 Saknas handlingar informeras kunden om att komplettering krävs. 

 Inkommande blanketter stämplas med dagens datum.  

 Kunden informeras om att ärendet lämnas till handläggare för behandling. 

 Kunden informeras om att myndigheten har tre månader på sig att behandla ansökan 

och att svar skickas när anhållan är behandlad. 

 Komplett handling lämnas i handläggares inkorg. 

 Finns oklarheter med inlämnandet av anmälan/anhållan kontakta handläggare. 

Följer delegeringsbeslut samt ärendehanteringsprinciper.  

 9.3

Vid telefonsamtal tas ärenden emot och hanteras enligt följande: 

 

 Kunden hänvisas i första hand till mise.ax där alla blanketter finns för utskrift. 

 I andra hand sänds blanketten till kunden i fråga per e-mejl eller post. 

 Kunden vägleds i valet av rätt blankett. 

 I första hand sänds en (1) blankett som stämmer överens med kundens önskemål. 

 Kunden informeras om hur blanketten skickas och hur lång tid det kan ta. 

Följer delegeringsbeslut samt ärendehanteringsprinciper 

 9.4

För samtliga byggnader ska i enlighet med renhållningsföreskrifterna finnas en ordnad 

avfallshantering. 

 

 Kunden hänvisas till de olika renhållningstjänsterna enligt avgifterna för det aktuella 

året. 

 Informera kunden om att det är anmälningsplikt för byggnadsägaren att anmäla 

byggnaden till Mise. 

 Byggnadsägaren är även skyldig att vidarebefordra information från Mise till dem som 

bor i byggnaden. 

 Byggnadsägaren ska även lämna Misekort till hyresgäst om bostaden hyrs ut. 

 9.5

Byggnadsägare som inte gör ett aktivt val ansluts till en av Mises renhållningstjänster 

beroende på om man bor i ett område som har upphandlad fastighetsnära avfallshämtning 

eller tjänsten låst hus. 

 

Följer fakturahanteringsprinciper. 
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 9.6

Om kunden vill betala en faktura med kontanter hanteras detta enligt följande: 

 

 Fakturan betalas kontant eller med kort. Sätts in i iZettle, enligt rutin. Kunden får välja 

om kvitto ska skrivas ut, mejlas eller skickas per sms. 

 Inbetalning i JHL Försäljningsbetalningsregistrering, ska ske direkt med dagens 

datum. 

 

Följer rutiner för kassahantering JHL. 

 

 9.7

Om kunden vill få en återbetalning av en faktura eller sopmärken hanteras detta enligt 

följande: 

 

 Återbetalning gällande sopmärken. Antal sopmärken kontrolleras mot kundens 

kundkort eller om det köpts genom iZettle. Görs antingen i iZettle eller i JHL, enligt 

rutin.  

 Återbetalning gällande fakturor. Görs i JHL, enligt rutin.  

 

 

Den kommunala renhållningsavgiften består av en grunddel och en rörlig del. Den rörliga 

delen kan göra att grunddelen blir högre eller lägre. Framöver kommer dock hela 

renhållningsavgiften för egnahemshus och fritidshus att betalas till Mise, det vill säga både 

grunddelen och den rörliga delen. 

 10.1

 Betalas per bostad, fritidsbostad eller serviceboendeplats. 

 Täcker kostnader för infrastrukturen, exempelvis återvinningscentraler och – stationer, 

inom Mises medlemskommuner. 

 Täcker även administration, exempelvis tillsyn, information, fakturering och register. 

 Berättigar till ett Misekort, med undantag för bostäder som fått särskild avgift för 

obebodd stadigvarande bostad eller fritidshus som uppfyller kravet på ordnad 

avfallshantering genom sitt fasta boende. 

 10.2

 Beroende av vilken typ av renhållningstjänst bostaden har kan det komma att minska 

eller öka renhållningsavgiften. 

 Den rörliga delen bestäms av renhållningstjänsten. 

 

Rörliga avgifter för fastighetsnära hämtning i fyrfackskärl kommer införas under årsskiftet 

2019/2020. 
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Som representant för myndigheten Mise ska ÅVC-personalen informera kunderna korrekt om 

vad som gäller vid ÅVC. För kundkontakter vid ÅVC finns ett särskilt dokument – ÅVC-

manualen. 

Grundprinciper: 

- Kontrolleras att kunden har Misekort. 

- Avfall tas emot och sorteras enligt avfallsslag. 

- Avfall betalas per säck eller bilsläp. 

- Frågor besvaras eller hänvisas till Mise om svaret är oklart för vederbörande. 

- Informera om att det går att köpa sopmärken som gör det billigare att lämna avfall, 

kan köpas på Mise ÅVC, Mises kontor, per e-post och beställas på Mises hemsida. 

- Om inte sopmärken lämnas ska ett avlämningskvitto fyllas i enligt rutin, med 

kundnummer och avfallsmängd. Mängden avfall på kvittot redovisas för kunden som 

även ska skriva under kvittot. 

 11.1

Om en kund meddelar till Mise per telefon, besök eller per e-post att felaktigheter har uppstått 

vid Mise ÅVC eller Misebilen ska följande ske: 

 

 Mise återkopplar till kunden så snart som möjligt efter att synpunkter/anmälan har 

inkommit. 

 Mises personal kontrollerar med den personal som ansvarat för det inträffade, ser över 

rutinerna kring det uppkomna problemet samt åtgärdar dessa om det finns utrymme 

för förbättring.  

 Mise ansvarar för uppföljning och delger kunden i fråga per e-post, telefonsamtal eller 

brev när saken har utretts. Kunden meddelas även hur Mise har löst eller ska lösa det 

uppkomna problemet.  

 Mise återkopplar till ansvarig personal för att förhindra att liknande problem uppstår i 

framtiden. 

 

Om någon kund hotar personal vid kundbesök eller per telefon ska hotet tas på allvar. 

Diskussion med närmaste chef tas omedelbart, angående vad hotet innehöll och hur det ska 

åtgärdas. Eventuell polisanmälan görs om hotet anses grovt. 

 

 12.1

Om en kund vid ett kundbesök beter sig hotfullt ska en plan följas som går ut på att resterande 

personal infinner sig vid den hotades sida och hjälper till att lugna ner situationen. 
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 12.2

Om en kund hotar vid telefonsamtal till kundtjänst ska personalen ifrågasätta och fråga om det 

är ett hot. Om hotet därefter upprepas ska personalen meddela innebörden av vad 

medborgaren har sagt och få denna att förstå att man känt sig hotad. Därefter avslutas 

samtalet. Närmaste chef meddelas om incidenten. Eventuell polisanmälan görs om hotet anses 

grovt. 

 

o När det gäller ÅVC personal kontaktas närmaste chef som kontaktar Mise. 

o När det gäller Mise personal kontaktas verksamhetsledare. 
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Personalen hos Mises samarbetspartners är ambassadörer för Mise och det är därför viktigt att 

relationerna är goda. Mises samarbetspartners är alla medlemskommuner, övriga kommuner 

som Mise samarbetar med, landskapsregeringen och övriga myndigheter. Goda relationer 

bygger på god kommunikation. Mise förser samtliga samarbetspartners med relevant 

information. 

 

 13.1

Regelbundna möten ska hållas mellan Mise och det kommunala avfallsbolaget Svinryggen 

Deponi ABs VD samt administrativ personal. 

Samarbetet ska ske kontinuerligt. Vid problem som behöver lösas ska ansvarig för det 

kommunala avfallsbolaget kontaktas och informeras. 

Kontaktperson ska finnas vid Svinryggen som samarbetar med kontaktpersonen för Mise. 

 13.2

Mise strävar efter att ÅVC personal ska känna lojalitet till myndigheten och förstå hur viktiga 

de är som representanter för myndigheten Mise. En konferens för renhållningspersonal och 

ÅVC personal hålls årligen som ett tillfälle för diskussion kring förbättringar och nyheter. 

Förslag från alla medarbetare gås igenom och kan bli grund för nya rutiner.  

 

 13.3

Mise strävar efter att renhållningspersonal ska känna lojalitet till myndigheten och förstå hur 

viktiga de är som representanter för myndigheten Mise.  

Konferens för renhållningspersonal och ÅVC personal hålls årligen som ett tillfälle för 

diskussion kring förbättringar och nyheter. Förslag från alla medarbetare gås igenom och kan 

bli grund för nya rutiner.  

 13.4

Relationer med andra bolag och aktörer ska upprättas och information och utbyte av 

erfarenhet ska göras. Vid behov ska uppdatering av rutiner i samråd med myndighetens chef 

göras och eventuellt samarbete med andra aktörer skapas. Dialog är viktigt och att rutiner 

finns och följs enligt myndighetensanvisningar. 
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Mises grundinställning är att anställda och samarbetspartners själva väljer om de vill svara på 

allmänhetens frågor på privat tid. Inget hindrar att man uttalar sig om myndighetens 

verksamhet, eftersom yttrandefriheten gäller. Samtidigt kan det vara på sin plats att poängtera 

försiktighet. Medarbetare ska i första hand hänvisa till Mises kundtjänst och öppettider för 

kundtjänst. För tjänstemän gäller andra regler men även dessa hänvisar i första hand till 

myndighetens kundtjänst.  

 

- Medarbetare hänvisar till kundtjänst på öppettider. Kundtjänst tar emot och svarar på 

frågan eller vidarebefordrar frågan till ansvarig för området. 

 

Kunder som hämtar information från eller kommunicerar med myndigheten måste kunna lita 

på att det är korrekta uppgifter som ges i frågan. Därför finns interna regler för vem som är 

ansvarig för vad på myndigheten och svarar korrekt på de frågor som kommer in. 
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Det övergripande syftet för Ålands Miljöservice (Mise) att närvara på sociala medier är att, i 

enlighet med Mises kommunikationsstrategi 2014-2019, stärka Mises anseende. Närvaro och 

aktivitet på sociala medier ska skapa förtroende och intresse för Mise bland allmänheten. 

 15.1

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll. Exempel är nätverken Facebook och LinkedIn, diskussionsforum, 

bloggar, samt mikrobloggar som Twitter och Instagram. Tjänster där det är möjligt att ladda 

upp, titta på och kommentera film eller bild brukar också räknas som sociala medietjänster. 

En wiki är ett slags uppslagsverk som användare skapar tillsammans på Internet, den mest 

kända wikin är Wikipedia.    

Utbudet av sociala medietjänster ökar ständigt samtidigt som andra förlorar popularitet och 

försvinner. Det är därför svårt att göra en komplett lista över de för tillfället mest relevanta 

tjänsterna.  

 15.2

Beslut om vilka personer som har rättighet att inom ramen för sin tjänsteutövning vara 

verksamma inom sociala medier fattas formellt enligt myndighetens egna principer. Om 

arbete inom sociala medier ingår i medarbetarens arbetsuppgifter ges klara instruktioner om 

detta från medarbetarens chef. I vilken utsträckning anställda använder sociala medier på 

arbetstid sker således enligt överenskommelse mellan medarbetaren och dennes chef.    

 15.3

Grundinställningen är att anställda inte ska använda sina privata konton i tjänsten. Det får 

aldrig framstå som oklart om det är myndigheten som uttalar sig i sociala medier eller om det 

är en tjänsteman/medarbetare som gör det som privatperson. Medborgare som hämtar 

information från eller kommunicerar med myndigheten i sociala medier måste kunna lita på 

att det är officiella uppgifter. Därför behövs interna regler för att skilja på när Mise uttalar sig 

och när anställda gör det privat. Reglerna klargör vem som får uttala sig för myndighetens 

räkning och vilka ramarna är. 

 

Anställda, styrelsemedlemmar och samarbetspartners bör inte uttala sig för myndighetens 

räkning via privata konton eftersom det till exempel kan försvåra myndighetens skyldighet att 

hantera allmänna handlingar och iaktta spårbarhetskrav. Dessa skyldigheter och krav kan vara 

svåra att uppfylla på grund av begränsningar i de sociala medietjänsterna. För att den 

kommunikation som sker i sociala medier ska anses vara en allmän handling ska 

kommunikationen på något sätt vara godkänd av myndigheten såsom tillhörande kommunens 

informationsmaterial. 
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 15.4

Myndighetens anställda och förtroendevalda får naturligtvis ha privata konton i sociala 

medietjänster. Inget hindrar heller att man skriver om myndighetens verksamhet, eftersom 

yttrandefriheten gäller. Samtidigt kan det vara på sin plats att poängtera försiktighet i sociala 

medier. Det gäller speciellt den som genom sin ställning kan uppfattas som en offentlig 

person. Gränsen mellan å ena sidan yttrandefrihet och å andra sidan ansvar och lojalitet 

gentemot myndigheten kan ibland vara svår att definiera. Är man osäker på vad som kan 

uttalas i sociala medier, dvs. offentligt, bör man diskutera saken med närmaste chef.   

 

I motsats till muntliga uttalanden står uppdateringar i sociala medier kvar och kan få snabb 

och stor spridning om någon fattar intresse. Kom också ihåg att massmedia i hög grad bevakar 

det som publiceras i sociala medier. 

 

 15.5

Regelverket för hanteringen av sekretessbelagd information gäller också inom sociala medier. 

Sekretessbelagd information får inte publiceras i sociala medier. 
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Det övergripande syftet för Ålands Miljöservice (Mise) att närvara på sociala medier är att, i 

enlighet med Mises kommunikationsstrategi 2014-2019, förbättra Mises anseende.  

Närvaro och aktivitet på sociala medier ska skapa förtroende och intresse för Mise bland 

allmänheten. Genom att direkt förmedla aktuell information till berörda kunder och att snabbt 

och direkt nå ut med aktuell information kring renhållningsfrågor ger Mise ett modernt och 

lättillgängligt intryck.  

 

Att finnas och synas i sociala medier där kunderna också finns bidrar till bilden av Mise som 

en pålitlig myndighet och stärker bilden av Mise som myndigheten man vänder sig till 

gällande frågor kring renhållning. I Mises kommunikationsstrategi betonas vikten att förmedla 

ut positiva budskap. Sociala medier fungerar utmärkt som en arena för detta.  

 

  16.1

Myndigheten Mise har en väldigt bred målgrupp, kunderna är personer i alla åldrar. Mises 

tjänster används från att man flyttar in i sitt första egna boende tills det att man flyttar in på 

ålderdomshem, men även dagisbarn och skolbarn engageras i Mise genom 

sopsorteringsanvisningar och annat. Den breda målgruppen utmanar och ställer höga krav på 

de kanaler inom sociala medier som Mise väljer att finnas i. 

 16.2

Sedan juni 2016 finns Mise på Facebook genom sidan Mise-Stina. Mise-Stina är Mises 

maskot och sidan är skapad i enlighet med kommunikationsstrategin som ett led i att förbättra 

Mises anseende. I dagsläget har Mise-Stinas sida ca 315 följare. 

På Facebook ska Mise fungera enligt följande:  

 

 Tilltalet på Mise-Stinas sida ska vara personligt och i grunden lättsamt.  

 Sidan uppdateras kontinuerligt varje tisdag och torsdag, ibland även inlägg andra 

dagar. Mise följer varje temamånad från Mise kalendern och lägger upp och 

uppmärksammar varje tema med olika passande inslag. Sidan uppdateras med ny 

information som t.ex. kan vara återbrukstips, sopsorteringstips eller aktuell 

information i form av t.ex. bilder gällande aktuella händelser. Det läggs även 

regelbundet upp om tider på Misebilen, ÅVC och bilder från MiseReturen. 

 Tipsen som finns på sidan får gärna vara roliga och lättsamma men med ett budskap 

där både information som sopavgifter, matsvinn och återbruk ska finnas med så att 

Mise når ut med alla olika typer av information. 

 Filmer är bra att lägga ut som ger en större spridning. Ett bra exempel är återbruks-

julkalendern som Mise hade under december månad 2016 som gav väldigt många 

gillande. 
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 16.3

Eftersom Mises målgrupp är väldigt bred är Facebook det självklara valet av kanal för Mise 

inom sociala medier. Det är strategiskt smart att finnas på just Facebook eftersom det är det 

sociala medium där troligtvis flest användare från den breda målgruppen finns. Det är en 

naturlig del av många i målgruppens vardagliga liv. På Åland är Facebook det i särklass 

största sociala mediet och andra medium som t.ex. Twitter, Instagram och Snapchat har ännu 

inte slagit igenom på samma sätt och lika brett.  

 

På grund av tidsbrist och för att förekomma eventuella påhopp och osakligheter har Mise valt 

att inte ha en officiell Facebooksida för myndigheten Mise. Istället är det alltså maskoten 

Mise-Stina som fått en Facebooksida.  

 

 16.4

Via Mise-Stinas Facebooksida fortsätta med att informera om allt som är 

aktuellt gällande Mise: 

 

 Betona att det är Mise-Stina som talar via Facebooksidan och med uppdateringarna 

t.ex. också ställa frågor för att engagera de som gillat sidan. Istället för att t.ex. skriva 

”Denna vecka kommer Misebilen till Kökar” kunde man exempelvis skriva ”Idag är 

jag extra glad, jag har just fått veta att vi ska åka till KÖKAR med Mise-bilen den här 

veckan. Där har jag aldrig varit och medan de andra tar emot era sopor tänkte jag 

turista lite, vad får jag inte missa när vi är där? /Mise-Stina” eller jobba med humor i 

stil med: ”Kökarsbor! Idag kommer vi! Är ni redo? Är ert avfall redo? Bara jag hittar 

mitt pass så åker vi! /Mise-Stina”. 

 Lägga in olika bilder som anknyter till det Mise vill förmedla på sidan. 
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 16.5

Filmerna får gärna anspela på aktuella åländska händelser och raljera över 

nutidsfenomen, saker som målgruppen kan relatera till och skratta åt. 

 

 Göra informationsfilmer som läggs ut på Mise-Stinas Facebooksida. Gärna korta 

filmer som skapar en bild av Mise.  

 Lägga upp kortfilmerna som ska vara både roliga och innehållsrika och förmedla ett 

budskap som Mise vill få fram. Om Mise lägger upp kortfilmer som är så roliga att 

folk vill dela dem så har man vunnit på många plan. Dels sprids budskapet i filmen, 

dels når filmerna igenom det enorma brus av information som finns på Facebook, 

filmerna bidrar med all säkerhet också till att Mise-Stinas Facebooksida får fler gillare 

och i det långa loppet blir Mise något som personer i målgruppen associerar som något 

som är roligt och något som man vill dela och vara en del av. 

 Jobba för att samla och spara filmerna på samma ställe och skapa en YouTube-kanal. 

Denna kanal bör sedan marknadsföras via Mise-Stinas sida. YouTube-kanalen och 

filmerna kan nämligen hjälpa till mycket i arbetet med att förbättra Mises anseende 

och är värdeskapande.  

 Att samla de olika filmerna visar också för gemene man som kanske bara har sett en 

av Mises filmer på Facebook att det finns flera filmer och att information på detta sätt 

är något som Mise jobbar regelbundet med. 

 16.6

Tonen i Mises inlägg på Facebook följer Mises kommunikationsstrategi. Man bör trots den 

lättsamma Mise-Stina sidan tänka på att Mise är en myndighet och att inläggen alltid ska vara 

sakliga och konkreta.  

 

 Språket som används ska vara grammatiskt korrekt, enhetligt och hålla en hög nivå 

utan att vara stelt eller byråkratiskt.  

 Tilltalet är personligt men inte privat och Mise-Stina ska alltid stå som tydlig 

avsändare. 

  Tonen i inläggen är alltid och utan undantag positiv. Samma saker gäller filmerna. De 

ska alltid vara positiva och roliga.  

 Mises dokument om ledord och budskap kan fungera som en bra guide gällande 

tonaliteten på sociala medier. 

 Innan texter, filmer och bilder läggs ut på Facebooksidan ska det alltid vara två eller 

gärna flera Mise medarbetare som kontrollerar texter mm. 

 

  



 

22 

 

 

 16.7

Förutom filmerna som läggs ut på Mise-Stinas Facebooksida kan bilder med fördel användas 

på Facebook för att illustrera den information som ges. Bilderna ska alltid vara av hög kvalitet 

och förmedla positivitet. Bilderna ska vara relevanta för sammanhanget och illustrera den 

skrivna informationen men inte ta fokus från den. 

 

 16.8

I dagsläget är förutom verksamhetsledaren även kundtjänst från Mise ansvarig för Mise på 

sociala medier. Alla övriga medarbetare i Mise bör ha tillgång till Mise-Stinas sida och Mise-

Stinas YouTube-kanal. 

Anställda inom Mise har rätt att skriva i Mises namn på Facebook endast på uppdrag av 

verksamhetsledaren. Överlag poängteras försiktighet med att göra uttalanden gällande Mise 

från privata användarkonton på Facebook. 

 

 16.9

På grund av tidsbrist svarar och kommenterar inte Mise-Stina i allmänna diskussionstrådar på 

Facebook gällande Mise. Mise-Stina ger sig heller inte in i någon debatt på Facebook. Om 

någon direkt och konkret fråga ställs gällande Mise kan Mise-Stina eller verksamhetsledaren i 

enstaka fall kommentera genom att hänvisa till Mise-Stinas sida på Facebook, enligt följande: 

 

 Om någon ställer en direkt fråga på Mise-Stinas Facebooksida ska Mise-Stina så 

snabbt som möjligt svara.  

 För trovärdighetens skull bör det alltid eftersträvas att svaret ska komma i samma 

kanal som frågan ställs i. Detta för att användarna inte ska få känslan av att Mise på 

något sätt försöker ”sopa” något ”under mattan” genom att hänvisa till andra kanaler. 

 På kommentarer på Facebook och på YouTube svarar Mise-Stina alltid. Mise-Stina 

tackar för positiv feedback och svarar alltid på negativ feedback.  

 Tonen som används är alltid och utan undantag positiv och ödmjuk. Om läget känns 

rätt kan skämt användas som svar på negativa kommentarer. 

 Skämt på andra personers bekostnad är dock aldrig okej. Vid påhopp på sociala 

medier svarar Mise-Stina sakligt och med en trevlig ton. I mån av möjlighet reds 

påhoppet ut i kanalen där påhoppet började. 

 I övrigt gällande dialog i sociala medier hänvisas personen till Mises kundtjänst. 
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 16.10

Ifall en krissituation skulle uppstå agerar Mise genomtänkt på sociala medier. 

Verksamhetsledaren tar i samråd med den ansvariga för sociala medier samt övriga berörda 

beslut om vad som ska göras och inte göras. 

 

 16.11

Hotet mot Mises närvaro på sociala medier och att aktivt finnas där allmänheten finns, är att 

den gamla kritikerstormen på lokaltidningarnas insändarsidor nu flyttas till sociala medier och 

att Mise kritiseras och utsätts för påhopp på den nya plattformen. Om så blir fallet har Mise 

den möjligheten att vända den eventuella kritiken till något positivt och i enlighet med 

kommunikationsstrategin förvandla försvar till information. Varje negativt inlägg mot Mise 

på sociala medier är en möjlighet att korrigera missuppfattningar och att ändra den allmänna 

inställningen. 

 

 


