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Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat huruvida
kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar medborgarna ett gott bemötande och en god
tillgänglighet, samt att klargöra vilket värdegrundsarbete som bedrivs och vad som kvarstår
att utveckla.

Vi har i sammandrag gjort följande iakttagelser utifrån revisionsfrågorna:

� Det finns inga kommungemensamma styrande eller vägledande dokument kring
bemötande, tillgänglighet eller värdegrund. Det finns dock ett stort antal nämnds- och
förvaltningsspecifika initiativ som såväl i styrdokument som i konkret tillämpning syftar till
att utveckla verksamheterna i de aktuella hänseendena.

� Avsaknaden av en kommungemensam förklaring kring värdegrund, bemötande och
tillgänglighet gör det svårt att slå fast vilka grundläggande förväntningar medborgaren
kan ställa på kommunen oavsett vilken verksamhet man kommer i kontakt med.

� Vi bedömer att kommunstyrelsen, utifrån dess ledande och samordnande uppdrag, inte i
tillräcklig utsträckning har tagit ansvar för att leda, följa upp och synkronisera kommunens
värdegrundsrelaterade arbete.

� System för synpunkts- och klagomålshantering är förvaltningsspecifika, vilket ur flera
aspekter riskerar att vara en suboptimal lösning.

� Det finns anledning att vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig
hantering av medborgarförslag.

Vi har i sammandrag identifierat följande förbättringsområden:

Kommunstyrelsen och de granskade nämnderna bör:

� Undersöka behovet av åtgärder för att säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig
hantering av medborgarförslag.

� Ta initiativ till en nämndsövergripande inventering, värdering och kunskapsspridning kring
pågående initiativ inom de aktuella områdena för granskning.

Kommunstyrelsen bör:

� Tillse att det sker återkommande uppföljningar av kommunens status vad gäller frågor
som tillgänglighet, delaktighet och bemötande, och att dessa uppföljningar blir föremål för
analys och systematiskt förbättringsarbete.

� Tydliggöra sin ambitionsnivå och sitt syfte när det gäller det ett fortsatt
kommungemensamt värdegrundsarbete. Styrelsen bör utifrån detta lämna sin förvaltning
ett tydligt och tidssatt uppdrag.

� Inventera kommunens olika former för synpunkts- och klagomålshantering, och
undersöka i vilken mån ett kommungemensamt system vore ändamålsenligt att
implementera.

Bo L
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Förväntningar eller krav kopplade till värdegrund, bemötande och tillgänglighet finns sällan
explicit formulerade i de lagar och förordningar som i huvudsak reglerar våra offentliga
verksamheter. Icke desto mindre är det svårt att föreställa sig en verksamhet som lyckas
leva upp till exempelvis kommunal- och förvaltningslagstiftningens intentioner utan att lägga
vikt vid sådana frågor. Grundläggande frågor som likställighet i kommunal service och
myndighetsutövning, skyndsam hantering av ärenden, och icke-kränkande hållning gentemot
medborgarna, är i högsta grad kopplade till införlivandet av gemensamma grundläggande
förhållningssätt som bör prägla de kommunala verksamheterna. Dessa frågor blir än mer
accentuerade i ljuset av de krav på aktivt kvalitetsarbete som präglat den nationella
styrningen de senaste decennierna.

Revisorerna i Ystad kommun har med utgångspunkt i detta beslutat att genomföra en
granskning av kommunens bemötande, tillgänglighet samt värdegrundsarbete.

1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens övergripande syfte är att klargöra huruvida kommunstyrelsen och nämnderna
tillförsäkrar medborgarna ett gott bemötande och en god tillgänglighet, samt att klargöra
vilket värdegrundsarbete som bedrivs och vad som kvarstår att utveckla. Granskningen
avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

� Finns det några mål eller riktlinjer beträffande bemötande, tillgänglighet och
värdegrundsfrågor?

� Vilka värdegrundsfrågor reglerar förhållanden mellan Ystad kommun och
anställda/politiker?

� Finns det en tillfredställande klagomåls- och synpunktshantering?

� Hur hanteras medborgarförslag?

� Vilka brukar- och medborgarundersökningar görs?

� Vilken uppföljning och återrapportering sker till nämnder, styrelse och fullmäktige?

1.3. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

u Kommunallagen

u Kommunala mål och riktlinjer



4

1.4. Projektorganisation och kvalitetssäkring

Granskningen har utförts av Erik Wesser, EY, och för kvalitetssäkring svarar Ann-Mari Ek,
EY. En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget
och det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av
medarbetarna ska kunna agera oberoende i denna granskning. Utöver vår interna
kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.

1.5. Genomförande
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. En kartläggning har gjorts av
vilka mål och riktlinjer som finns. Därefter har en enkätundersökning riktats till styrelse och
nämnder avseende vilket arbete som utförs i nuläget och vilka utvecklingsmöjligheter som
finns. Efter detta har intervjuer med förvaltningscheferna genomförts.
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2. Styrning och organisering

2.1. Övergripande mål och styrning
Kommunfullmäktige tog i december 2013 beslut om portalparagrafen för ”Vision 2030” för
Ystad kommun, och gav i samband med detta kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram texter
till de fem kärnområden som identifierats1. Enligt vad som framkommer i granskningen
påbörjade kommunstyrelsen inom ramen för detta uppdrag ett kommungemensamt
värdegrundsarbete. I kommunfullmäktiges uppföljning av beslut i juni respektive november
2014 konstateras att visionsarbetet pågår, och under samma rubrik även att ”värdegrunds-
arbetet är påbörjat i koncernledningsgruppen där förslag kommer att framarbetas inför
politiskt beslut”. Enligt uppgift stammar detta värdegrundsarbete ur dialog mellan dåvarande
kommunchefen och kommunstyrelsens arbetsutskott under 2014.

I intervjuerna framkommer att förra kommundirektören producerade ett kortare
arbetsmaterial kring en gemensam värdegrund i början av 2015, och att detta
kommunicerats med kommunalrådet. Enligt vad som anges har det kommungemensamma
värdegrundsarbetet efter detta varit vilande.

Mål i budget 2015

Kommunfullmäktiges budget 2015 slår fast ett antal övergripande strategiska mål, som i sin
tur bryts ner i strategiska mål och processmål inom fem identifierade kärnområden. Med
utgångspunkt i målen på någon av dessa nivåer har de respektive nämnderna formulerat
åtaganden och aktiviteter i sina målöversikter, för beslut under 2015. I den kommande
redovisningen av olika initiativ inom förvaltningarna anges särskilt om de uttryckligen har
koppling till kommunfullmäktiges budgetmål.

Av de sex övergripande strategiska budgetmålen nedan har de första tre särskild relevans
för frågeställningarna i den aktuella granskningen:

1. Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas
2. Demokrati och delaktighet för alla
3. En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare
4. 1% befolkningsökning
5. Ungdomsarbetslösheten ska minska
6. Ystad kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och

Folkhälsoprogrammet

Övrigt

Kommunfullmäktige antog 2002 dokumentet Personalidé som anger den vilja och ambition
som kommunen som arbetsgivare har i personalfrågor. I ingressen anges att:

Ystads medborgare står i centrum för de behov och krav som ställs på Ystads
kommun som arbetsgivare.

1 Tillväxt, Miljö, Kultur, Utbildning samt Vård &Omsorg

Bo L

Bo L
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Personalidén anger det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan kraven i
verksamheten och dem vi är till för samt varje medarbetares behov och
förväntningar på tillfredsställelse och utveckling i arbetet.

Ystad Kommuns personalidé bygger på att varje medarbetare tar och ges ansvar
för att de fastställda målen uppfylls.

I Personalidén betonas vissa förutsättningar för detta: Mål måste vara tydliga och väl kända,
och medarbetaren ska ha nödvändigt ansvar, befogenheter och kompetens.

Hanteringen av medborgarförslag regleras i kommunallagens 5 kap 33 §, som anger att en
motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning.

Medborgarförslag regleras också i de aktuella nämndernas reglementen. Här framkommer
att den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i
överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i de fall som
anges i 6 kap. 19 a § tredje stycket Kommunallagen. Vidare framgår att styrelsen/nämnden
fortlöpande ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av
medborgarförslag. Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag
som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska
informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Iakttagelser och kommentarer

Det finns enligt vad som framkommer i granskningen inget tydligt definierat uppdrag från
kommunfullmäktige vad gäller kommungemensam policy el dyl avseende värdegrund,
bemötande eller tillgänglighet. Vi ser dock i 2015 års budgetmål ett särskilt fokus på bl a
demokrati-, kvalitets- och personalfrågor, och på så sätt visar enligt vår bedömning
kommunfullmäktige en tydlig viljeriktning som tangerar de aktuella frågorna för granskning.
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3. Aktuella initiativ i förvaltningarna

3.1. Kultur & utbildning

Initiativ	 Syfte	 Omfattning	 Dokumentation	 Aktuell	
nämnd	

Värdegrundsarbetet	på	
förskolor	och	skolor	

Att	säkerställa	att	vi	
har	en	likvärdig	och	
god	kvalitet	i	alla	
verksamheterna,	
samt	utveckla	
värdegrundsarbetet	

Alla	förskolor	
och	skolor/	
fritidshem	

Inventering	som	varit	
föremål	för	analys.	
Delrapport	till	
nämnden	i	maj	2015.	
LUST	(arbetsmaterial)	
rymmer	
värdegrundsfrågan.	

Barn	och	
utbildning	

Ledstjärnor/värde-
grundsord	utarbetade	
för	ledningsgruppen	
för	rektorer	och	
förskolechefer	

Ett	gemensamt	
arbete	som	präglas	
av	ett	tydligt	och	
genomarbetat	
förhållningssätt	med	
god	spridning	i	
verksamheterna.	

Utbildnings-
chefer,	rektorer	
och	förskole-
chefer	

Ledstjärnorna	är	en	
integrerad	del	i	bl	a	
introduktionen	av	nya	
ledare.	

Barn	och	
Utbildning	

Kulturstrategi	
respektive	
Kulturgaranti	för	barn	
och	unga	

Bl	a	fokus	på	
tillgänglighet	och	
utåtriktat	arbete,	
samt	påverkan.	

	 Kulturstrategi,	
Kulturgaranti	för	barn	
och	unga	

Kultur-
nämnden	

Det sker ett pågående arbete med ett förskole- och skolövergripande styrdokument under
rubriken L.U.S.T. (Lärande, Utveckling, Skapande, Trygghet). Värdegrundsfrågor och
värdegrundsarbetet är en del i detta arbete.

På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pågår sedan 2014 ett utvecklingsarbete kring
värdegrunden i skola och förskola. Utgångspunkten är resultatet av en enkät (rektorer,
förskolechefer samt ett urval av pedagoger) som fokuserar bl a policies, arbetssätt och
uppföljning av det befintliga värdegrundsarbetet på de respektive enheterna (se frågorna i sin
helhet i bilaga 1). En grupp bestående av bl a utbildningschefer och utvecklingschef har
analyserat resultatet och identifierat utvecklingsområden och aktiviteter kopplade till en
utveckling av värdegrundsarbetet. Arbetet kommer enligt plan redovisas för nämnden i mitten
av 2015.

Vad gäller verksamheterna under den nya gymnasienämnden framhåller förvaltningschefen
att det finns ett tydligt fokus på frågor om tillgänglighet. Detta konkretiserar sig bl a i hur
receptionen har organiserats med en mottagande studie- och yrkesvägledare. Vad gäller
information och tillgänglighet inom arbetsmarknadsinsatserna så pågår enligt uppgift ett
utvecklingsarbete under ledning av rektor.

Ett förvaltningsspecifikt system för klagomålshantering har varit i kraft sedan 2012.

För verksamheterna under kulturnämnden finns två nyckeldokument i form av dels
Kulturstrategin, dels Kulturgarantin för barn och unga. I den förra har tillgänglighet samt
utåtriktat arbete identifierats som särskilda fokusområden. En uttalad utgångspunkt för
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Kulturgarantin för unga är ”möjligheten att inspirera och påverka kulturutbud och
lärprocesser”.

Iakttagelser och kommentarer

Ett strukturerat internt arbete kring värdegrundsfrågor pågår. Basen för detta är en
inventering av nuläge och befintligt värdegrundsarbete, samt ett framåtsyftande arbete kring
utvecklingsfrågor. Här efterfrågas en kommungemensam vision kring värdegrund. Noterbart
är att initiativet har förankring på många nivåer i organisationen; det handlar om ett uppdrag
från nämnden som hanteras av en en utökad ledningsgrupp, och som i sin tur tar
utgångspunkt i en undersökning med representation från såväl skol-/förskoleledare som
pedagoger. Detta ger rimligtvis goda förutsättningar för ett fruktbart implementeringsarbete
framöver.

3.2. Social omsorg

Initiativ	 Syfte	 Omfattning	 Dokumentation	

Bemötande,	
tillgänglighet	

Antagna	
utvecklingsmål	för	
respektive	
verksamhet	

Samtlig	verksamhet	 Ppt	styrdokument	
social	omsorgsplan	
2014	

Värdeord	 Gemensamma	
värdeord	inom	
förvaltningen	

Förvaltnings-
övergripande	

Ppt	Sturup	airport	

Klagomål/synpunkter	 Framtaget	system	
för	en	likvärdig	
hantering	av	
synpunkter	och	
klagomål	inom	
förvaltningen	

Samtlig	verksamhet	 Rutiner	

Medborgar/brukar-
undersökningar	

Genomföra	brukar-
undersökningar	

Samtlig	verksamhet	 KF/SN	mål	

Politiskt	antagna	
garantier	för	
medborgarna	

Garantera	
miniminivå	
avseende	bl	a	
bemötande	och	
tillgänglighet	

Respektive	avdelning	
har	framtagna	
garantier	

Tjänste-,	omsorgs-	
resp.	
värdighetsgarantier	

I intervjun med socialchefen framhålls att verksamheterna under socialnämndens ansvar är
sådana att frågor om värderingar, bemötande och tillgänglighet kontinuerligt aktualiseras i
såväl det dagliga arbetet som i utvecklingsarbetet.

Kommunfullmäktiges mål kring demokrati och delaktighet har brutits ned och manifesteras i
att den enskildes delaktighet och inflytande ska framgå i utredning och genomförande-
respektive vårdplaner inom verksamheterna. Till demokratimålet finns också knutet en
strävan i riktning mot enklare dialog för individen och anhöriga. Detta ska få konkret
tillämpning bland annat genom tillhandahållande av aktuell information om verksamheter och
nyckelpersoner, samt utveckling av stödet till anhöriga.

Bo L

Bo L
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Utifrån kommunfullmäktiges mål kring kvalitetsutveckling och -bedömning har socialnämnden
antagit ett åtagande att individen får rätt stödinsatser. Detta ska konkretiseras genom att
arbetssättet stärks genom fortlöpande utbildning och information.

Samtliga fyra avdelningars verksamhetsplaner för 2015 uttrycker tydliga viljeriktningar vad
gäller den värdegrund som ska bära verksamheterna. I IFOs fall tas utgångspunkt i
socialtjänstlagens inledande passager kring bland annat respekt för den enskilde.

Det överordnade styrdokumentet inom nämndens ansvarsområde är den
förvaltningsövergripande sociala omsorgsplan som på socialchefens initiativ arbetades fram
under 2014. Planen, som utformades i samverkan mellan politiker och tjänstemän och i
samråd med tillgänglighets- respektive pensionärsrådet, antogs av nämnden i november
2014. I planen identifieras ett antal prioriterade utvecklingsområden för de respektive
verksamheterna. För varje utvecklingsområde tydliggörs även ett syfte, och syftena har
genomgående ett brukarperspektiv; här fokuseras vilken mån ett visst förbättringsarbete
förväntas medföra positiva förändringar för brukaren.

Under 2014 genomfördes även ett arbete med syfte att slå fast förvaltningsövergripande
värdeord; tidigare har sådana initiativ legat på avdelningsnivå. Strävan är att de antagna
värdeorden – öppenhet, respekt, ansvar och tydlighet - ska vara vägledande i
ledningsarbetet, och genomsyra såväl det dagliga arbetet som besluten inom förvaltningen.
Cheferna på olika nivåer i organisationen ansvar för att förankra värdeorden i de respektive
verksamheterna.

Socialnämnden har antagit tjänste- respektive omsorgsgarantier för sina respektive
verksamheter. Här tydliggörs vilka förbindelser som gäller avseende leveranser av service
och tjänster, och då med fokus på mängd, kvalitet och tidsrymd. För äldreomsorgen har
nämnden utöver detta antagit särskilda värdighetsgarantier, som syftar till att ”tydliggöra den
människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla”. Dessa grundar sig i
äldreomsorgens nationella värdegrund som den är uttryckt i Socialtjänstlagen.2

I intervjun med socialchefen framhålls att de olika garantierna på ett positivt sätt bidrar med
att tydliggöra vad som kan förväntas av verksamheterna. Socialchefen menar dock att det
kan vara aktuellt att se över de olika garantierna med avsikt att göra dem mer samlade och
överblickbara, möjligtvis genom att formulera förvaltningsövergripande garantier.

Iakttagelser och kommentarer

Det pågår en rad arbeten som rör frågorna för den aktuella granskningen. Initiativen sker
dels med tydlig koppling till den specifika lagstiftning som styr verksamheten, och med
koppling till kommunfullmäktiges mål på området. Här finns på flera områden en strävan att
hitta förvaltningsövergripande principer och förhållningssätt.

2 SoL 5 kap 4§: Socialtjänstens omsorg av äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Bo L
Skriv ut i klartext inom parentes
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3.3. Ledning & utveckling

Initiativ	 Syfte	 Omfattning	 Dokumentation	

Processen	inom	ramen	för	Vision	
2030

Ny	styrmodell	inom	
ramen	för	Vision	2030

	 Budget	2015	samt	
flerårsplan,	dokument	
från	visionsprocessen

E-tjänstportalen	Ystad	24	-	Mina	
sidor.	Synpunkter,	frågor,	
felanmälan,	ansökan	om	
trygghetslarm	samt	ansökan	om	
bostadsanpassning.	

Tillgänglighet	 		 		

Råd	med	medborgar-
representation	m	m	
(tillgänglighetsråd,	byalag,	
näringslivsråd,	pensionärsråd		m	
m)	

Delaktighet	 Kommun-
övergripande	

		

Planerad	delaktighet	i	
Kommunens	Kvalitet	i	
Korthet,KKIK	.	Frågor	relaterade	
till	trygghet,	tillgänglighet,	
delaktighet,	effektivitet	och	
utveckling.	

Värdering	och	inter-
kommunala	
jämförelser	av	ett	antal	
kvalitetsindikatorer	

Div	
verksamheter	

		

Riktlinjer	för	telefoni,	e-mail	och	
sociala	medier.		Utv.	av	info	via	
sociala	medier,	info	och	
utbildning	kring	enkelt	och	
begripligt	språk,	uppläst	hemsida	
m	m	

Tillgänglighet	 Kommun-
övergripande	

Riktlinjer	m	m	

Kallelser	och	protokoll	på	
hemsidan,	tydligare	disposition	i	
protokoll,	web-sända	KF-möten	

Tillgänglighet	 	Alla	nämnder	 		

Instruktioner	växeltelefoni,	
utbildning		för	personal	i	
reception	

Bemötande	 Reception/växel	 		

Flytt	av	näringslivsavdelningen	
till	Gamla	rådhuset	

Tillgänglighet	 Näringslivs-
avdelningen	

		

Ledarpolicy	och	
Medarbetarpolicy	

Tydliggöra	
förväntningar	och	
ambitioner	

Kommun-
övergripande	

Ledarpolicy	resp.	
Medarbetarpolicy	för	
Ystad	kommun	

Ett antal initiativ har tagits kring bemötande och tillgänglighet vad avser de
medborgarinriktade funktioner som finns inom den egna förvaltningen, framför allt då
reception och växel.
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I intervjuerna uttrycks att Ystad kommun strävar i riktning mot arbetssätt som bjuder in till
medverkan från medborgare och intressegrupper. Man skönjer en utveckling avseende ökad
transparens, som på sikt handlar om bl a möjlighet att ta del av diariet och att kunna följa
sina egna ärenden på hemsidan. I sammanhanget ska nämnas införandet av e-tjänstportalen
Ystad 24 – Mina sidor, vars tjänsteutbud kommer att vara föremål för vidare utveckling.

Enligt vad som framförs planerar Ledning och utveckling för Ystad att gå med i det nationella
samverkansprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). Här samlas för de deltagande
kommunerna3 ett fyrtiotal prestationsmått som kan ligga till grund för interkommunala
jämförelser inom fem områden: Tillgänglighet, trygghetsaspekter, medborgardelaktighet &
kommuninformation, effektivitet, samt kommunen som samhällsutvecklare.

I intervju med förvaltningschefen framgår att det förslag om medborgarkontor som lades
under förra mandatperioden ej är verkställt, och att det inte föreligger något aktuellt uppdrag i
denna fråga.

Iakttagelser och kommentarer

Inom förvaltningen har ansträngningar gjorts vad gäller att utveckla och förbättra
medborgarkontakten. Dessa är inriktade på de verksamheter som ligger inom förvaltningen
(reception och växel), men även vissa kommunövergripande initiativ har tagits eller planerats
inom de aktuella områdena för granskning. Granskningen visar dock inte på några initiativ
kring att fånga och sprida erfarenheter från det utvecklingsarbete som pågår i andra
förvaltningar.

3 I 2015 års KKIK deltar 227 kommuner enligt uppgift från SKL.
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3.4. Samhällsbyggnad

Initiativ	 Syfte	 Omfattning	 Dokumentation	 Aktuell	
nämnd	

System	för	klagomåls-	
och	avvikelse-
hantering		
Utbildning	i	
bemötande/värdskap.	

Nämnden	ska	
arbeta	med	
förbättrad	service	
och	bemötande	
inom	
förvaltningens	
verksamhets-
områden	

Förvaltningsövergripa
nde,	varje	avdelning	
tar	fram	sina	
instrument.	
Ledningsgruppen	gör	
en	gemensam	
satsning/utbildning		

KF-mål.	Nämndens	
målöversikt,	
verksamhetschefernas	
individuella	målplaner,	
dokumentation	från	
resultats-	och	
planeringsdialoger,	
ledningsgruppens	
minnesanteckningar	

Samhälls-
byggnad	

Utbildning	av	
personalen	i	
bemötande	och	
värdskap,	införande	
av	kvalitativ	
synpunktshantering,	
uppföljning	av	
kompletteringar	och	
redovisning	av	
långdragna	ärenden.	
Lösningsfokuserade	
samordningsmöten	
införs	för	att	förbättra	
nivån.		

80	procent	av	
medborgarna	som	
fått	beslut	i	
bygglovsärenden	
ska	vara	nöjda	med	
service	och	
bemötande	

Myndighetsnämndens	
ansvarsområde.	De	
delar	där	
nämnd/förvaltning	
uppmärksammats	på	
återkommande	
klagomål	samt	
negativa	utfall	i	vissa	
undersökningar.	

KF-mål.	Nämndens	
målöversikt,	
verksamhetschefernas	
individuella	målplaner,	
dokumentation	från	
resultats-	och	
planeringsdialoger,	
ledningsgruppens	
minnesanteckningar.	
Genomförd	Hjälp	oss	att	bli	
bättre-enkät	2014	(kring	
samverkan,	bemötande	och	
attityder).	Redovisning	till	
nämnd	1	gång	per	år.		

Myndighet	

Erbjuda	tidigt	
kundmöte	med	
berörda	tjänstemän	i	
komplexa	ärenden	
(ofta	företags-
etableringar	eller	
utbyggnader),	innan	
ett	enskilt	ärende	har	
kommit	in.	

Skapa	en	process	
för	att	samverka	
över	förvaltnings-	
och	bolags-
gränserna	i	
komplexa	
företagsärenden	

Kommunövergripande
;	etableringsgruppen	
är	ansvarig	för	
genomförande,	
handläggare	som	
hanterar	komplexa	
ärenden	(ofta	
företagsärenden)	
kommer	att	delta.	

Projektdirektiv	(ej	beslutat	
förslag)	uppdraget	beslutat	
i	KS	målöversikt	samt	i	de	
båda	nämnderna.	

Samhälls-
byggnad/	
Myndighet	

Värdegrundsarbete	
(förslag	från	
kommunchefen)	

		 Kommunövergripande,	
enligt	politisk	
beställning.	
Förvaltningen	
avvaktar	att	den	har	
antagits	och	gäller,	
samt	hur	den	ska	
genomföras.	

Utkast	till	värdegrund	från	
kommunchefen	(ej	
upprättad	handling	ännu).	

Samhälls-
byggnad/	
Myndighet	

Nytt	digitalt	arkiv	
som	kan	integreras	
med	förvaltningens	
verksamhetssystem	
ska	införskaffas	

Tillgänglighet:	
Myndighetsnämnd
en	ska	verka	för	en	
utveckling	mot	
digital	
handläggning	och	
möjlighet	för	
medborgare	att	
söka	bygglov	via	e-
tjänst	

Bygglovsenheten	 KF-mål.	Nämndens	
målöversikt,	
bygglovschefens	
individuella	
utvecklingsplan	

Myndighet	

Bo L
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Nöjd	kund-
undersökning	
kostenheten	
(föräldramåltider	
åtföljd	av	enkät)	

Kvalitetssäkring/-
utveckling	

Kostenheten	 Sammanställda	enkäter	 Samhälls-
byggnad	

Nytt	system	för	fel-	
och	avvikelseanmälan	

Ett	system	som	
håller	ordning	på		
felanmälningar/	
avvikelser,	
aggregerar	data	
som	kan	ligga	till	
grund	för	åtgärder	

Tekniska	avdelningen	
(pilot)	

Minnesanteckningar	
ledningsgrupp	

Samhälls-
byggnad	

Framtagande	av	
arbetsordning	för	
medborgarförslag	

Medborgarförslag	
ska	besvaras	inom	
tre	månader	

Alla	avdelningar	 KF-mål.	Nämndens	
målöversikt	

Samhälls-
byggnad	

Enligt vad som framgår av intervjun med förvaltningschefen pågår ett aktivt arbete för att
utveckla och befästa förvaltningens roll som en servicemyndighet. Med utgångspunkt i
kommunfullmäktiges demokrati/delaktighetsmål och kvalitetsmål har
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden formulerat ett antal åtaganden och
aktiviteter som direkt rör förhållandet till medborgaren.

En utgångspunkt för detta arbete har varit ett uppdrag från förre kommundirektören, med
syfte att stärka samverkan, bemötande och attityder gentemot övriga enheter och
verksamheter samt i kontakter med näringsliv och medborgare. Uppdraget landade på
avdelningen för stadsbyggnad, och har mynnat ut i en handlingsplan med aktiviteter, tider
och ansvarsfördelning för förändringsarbetet.

Arbete pågår för att skapa ett samlat system för klagomålshantering. En strävan är att kunna
aggregera synpunkter och klagomål, och på så sätt möjliggöra förbättrad analys och
utveckling inom området. I förvaltningens strävan i riktning mot en utpräglad
servicemyndighet gör ledningsgruppen en satsning avseende bemötande och värdskap; här
planeras studiebesök i andra kommuner för att fånga goda exempel. Service och bemötande
har skrivits in som explicita punkter i verksamhetschefernas individuella utvecklingsplaner.

Med syfte att förbättra arbetet i komplexa etablerings- och utbyggnadsärenden har ett projekt
initierats för samordnad hantering, framför allt mellan Ledning & utveckling och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, men även med andra intressenter som kan vara aktuella i
dessa ärenden.

Iakttagelser och kommentarer

Ett antal initiativ kring bl a service och bemötande pågår under samhällsbyggnads-
respektive myndighetsnämnden. Initiativen har i stor utsträckning inlämmats i den ordinarie
styrprocessen, bland annat genom att åtaganden och aktiviteter har formulerats med
utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål, samt att prioriterade
utvecklingsområden finns formulerade i de respektive chefernas individuella
utvecklingsplaner.
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3.5. Sammanfattande kommentar kring förvaltningarnas initiativ

Det sker inget sammanhållet kommunövergripande arbete med frågor kring värdegrund,
bemötande, tillgänglighet och inflytande i Ystad kommun. Under de respektive nämnderna
sker dock ett aktivt arbete inom olika områden. Detta arbete har tydlig inriktning på de
respektive verksamheternas mål och uppdrag, och det värdegrunds-/bemötande- och
tillgänglighetsarbete som sker är på så sätt verksamhetsaspecifikt. Vid samhällsbyggnad
finns i linje med detta ett starkt fokus på servicefrågor, och vid kultur & utbildning har
omfattande initiativ tagits när det gäller värdegrundsfrågor. Vid social omsorg kan ett särskilt
fokus sägas ligga på frågor kring inflytande och delaktighet, men även kring exempelvis
bemötande. Ledning & utveckling har bl a tagit initiativ kring bemötande och tillgänglighet i
reception och växel.

Vi konstaterar att frågor kring värdegrund, bemötande, tillgänglighet, och inflytande inte är
föremål för något kommungemensamt samlat arbete. Resultatet är att det är upp till de
respektive nämnderna och verksamheterna att själva definiera, avgränsa och välja
ambitionsnivå för sitt utvecklingsarbete inom området. Samtidigt utgör de
verksamhetsspecifika initiativen tillsammans en provkarta som kan ge fruktbara exempel på
hur ett förändringsarbete kan bedrivas inom de respektive områdena som är aktuella för
granskning. Vi uppfattar i granskningen dock inga ambitioner från kommunledningens sida
att ta ett samlat grepp och initiera något kommunövergripande arbete med utgångspunkt i de
förefintliga initiativen under nämnderna.
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4. Medborgarförslag
Medborgarförslag hanteras av kommunfullmäktige som tar upp förslaget på ett sammanträde
och överlåter till berörd styrelse eller nämnd att fatta beslut, om möjligt inom ett år.

Under det senaste året har det inkommit sammanlagt 63 medborgarförslag till kommun-
fullmäktige, vilka fördelats till nämnder enligt nedan:

	
	

Nämnd	

Antal	inkomna	
medborgarsförslag		

maj	2014-april	2015	
Samhällsbyggnadsnämnden	 43	

Kommunstyrelsen	 10	
Myndighetsnämnden	 5	

Barn-	och	utbildningsnämnden	 4	
Socialnämnden	 1	

Totalt	 63	

Som framgår har samhällsbyggnadsnämnden att hantera den största mängden
medborgarförslag, 43 stycken inkomna. Under samma period har nämnden tagit beslut i 35
förslag, vilket betyder att ärenden ackumulerats under det senaste året. Utifrån
kommunfullmäktiges demokratimål har nämnden antagit ett åtagande om att besvara
medborgarförslag inom tre månader. I intervjun med förvaltningschefen för samhällsbyggnad
framgår att beredningen av medborgarförslag utgör en utmaning för förvaltningen. Detta har
initierat ett arbete med att ta fram en arbetsordning för effektiv hantering.

Det sker, enligt vad som framkommer i granskningen, ingen samlad uppföljning av inkomna
medborgarförslag, exempelvis kring antal och beslut. Nämndsbeslut skickas till
förslagsställaren, men det sker ingen återrapportering till kommunstyrelsen för vidare
rapportering till kommunfullmäktige i de fall medborgarförslagen inte bifalls.

Någon mer ingående genomlysning av beredningen av medborgarförslag har inte skett inom
ramen för denna revisionsgranskning. Vi har dock noterat exempel på långa beredningstider;
ett medborgarförslag som blev föremål för beslut i samhällsbyggnadsnämnden i februari
2015 hade inkommit i oktober 20104.

4 Medborgarförslag daterat 2010-10-15. Hid SAM 2015.242.
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5. Samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna

� Finns det några mål eller riktlinjer beträffande bemötande, tillgänglighet och
värdegrundsfrågor?
Det finns inga kommungemensamma styrande eller vägledande dokument på de aktuella
områdena. Det finns dock ett antal nämnds- och förvaltningsspecifika initiativ som såväl i
styrdokument som i konkret tillämpning syftar till att utveckla verksamheterna i de
aktuella hänseendena. Några av nämnderna – framför allt socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden – har på området formulerat
konkreta åtaganden och aktiviteter med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål kring
demokrati, delaktighet, kvalitetsutveckling och personalpolicy. Det finns stora skillnader
mellan de respektive nämnderna/förvaltningarna när det gäller inriktning, ambitionsnivå
och tillvägagångssätt i utvecklingsarbetet kring värdegrund, bemötande och tillgänglighet.
Ett stadfästande av kommunövergripande utgångspunkter inom dessa områden skulle
rimligtvis tjäna som ett stöd för de respektive nämndernas och förvaltningarnas fortsatta
arbete i denna riktning.

Vår bedömning är att nämnderna generellt visar en aktiv hållning i frågor som utifrån
deras specifika ansvarsområden blir särskilt relevanta när det gäller relationen till
medborgarna. Vi bedömer dock att avsaknaden av en kommungemensam förklaring
kring värdegrund, bemötande och tillgänglighet gör det svårt att slå fast vilka
grundläggande förväntningar medborgaren kan ställa på kommunen oavsett vilken
verksamhet man kommer i kontakt med. Ett konkret exempel är att systemen för
synpunkts- och klagomålshantering skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna.

� Vilka värdegrundsfrågor reglerar förhållanden mellan Ystad kommun och
anställda/politiker?
Policies kring förhållningssätt och dylikt skiljer sig åt mellan nämnderna/förvaltningarna,
och även mellan olika verksamheter inom förvaltningarna. Vi uppfattar dock överlag en
strävan inom förvaltningarna att utforma system och riktlinjer som är
förvaltningsgemensamma. Detta gäller exempelvis olika former av garantier (social
omsorg), klagomålshantering (samhällsbyggnad) och gemensam värdegrund (kultur &
utbildning vad gäller skola och förskola). Vi ser dock inte några reella motsvarande
ansträngningar vad gäller att formulera kommungemensamma förvaltningsövergripande
policies, riktlinjer el dyl. Ett värdegrundsarbete som påbörjades inom ledning & utveckling
under 2014 har inte givit något reellt resultat, utan har enligt vad vi erfar snarare
avklingat.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen, utifrån dess ledande och samordnande uppdrag,
inte i tillräcklig utsträckning har tagit ansvar för att leda, följa upp och synkronisera
kommunens värdegrundsrelaterade arbete.

� Finns det en tillfredställande klagomåls- och synpunktshantering?
Enligt vad som framkommer i granskningen har de respektive förvaltningarna vidtagit
mått för att säkerställa en ändamålsenlig synpunkts- och klagomålshantering. Vi bedömer
det dock som otillfredsställande att det inte tagits ett samlat grepp kring utformandet av
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dessa system. Dels finns det risk att möjligheterna till delaktighet och påverkan minskar.
Dels ter det sig inte som optimalt utnyttjande av resurser att bygga upp parallella system,
och dessutom utnyttjas inte möjligheterna att aggregera, följa upp och analysera det
samlade flödet av synpunkter och klagomål.

� Hur hanteras medborgarförslag?
Inkomna medborgarförslag fördelas av kommunfullmäktige till berörd nämnd för
beredning och beslut. Senaste året har två av tre inkomna förslag landat på
samhällsbyggnadsnämnden, som sammanlagt haft att hantera ett fyrtiotal nya förslag
under perioden. Utmaningen att hantera förslagen inom den stipulerade tiden om tre
månader (ett nämndsspecifikt mål) har aktualiserat utvecklingen av en tydlig
arbetsordning inom förvaltningen. Vi har i granskningen sett exempel på extremt lång
beredningstid under samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut och motiveringar till beslut för sammanställes inte och följs inte upp på ett samlat
sätt inom kommunen. På så sätt finns det små möjligheter att värdera i vilken mån
ordningen med medborgarförslag är ändamålsenlig och hanterad på lämpligt och
likvärdigt sätt. Samlad uppföljning av beslut och motiveringar kan enligt vår bedömning
vara fruktbart för att t ex minska risken att medborgarförslag, givet ett fortsatt stort
inflöde, kommer att beredas mer schablonmässigt och summariskt.

Vår bedömning är att den samlade uppföljningen av hanteringen av medborgarförslag
bör stärkas.

� Vilka brukar- och medborgarundersökningar görs?
I många av verksamheterna under socialnämnden genomförs brukarundersökningar
kontinuerligt som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Även under andra nämnder
genomförs medborgarundersökningar som rör avgränsade frågor, med avsikt att
kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna.

Det sker inte någon övergripande återkommande undersökning av förväntningar och
erfarenheter från medborgarna kring frågor om exempelvis bemötande, tillgänglighet och
inflytande. Enligt uppgift finns ambitioner för Ystad kommun att delta i det nationella
samarbetet kring Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), vilket kan ge jämförelsebara
indikatorer på kvalitetsnivån brett inom kommunens verksamheter. Vi bedömer det som
önsvärt att kommunstyrelsen – genom KKIK eller på annat sätt – på ett systematiskt sätt
fångar indikatorer på bl a bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

� Vilken uppföljning och återrapportering sker till nämnder, styrelse och
fullmäktige?
Uppföljningen och återrapporteringen varierar med vilken inriktning och ambitionsnivå de
respektive verksamheterna ägnar de aktuella frågorna. Flera av nämnderna har brutit
ned fullmäktiges demokrati- och kvalitetsmål på åtagande- och aktivitetsnivå, vilket gör
att vissa av de aktuella frågorna blir föremål för uppföljning i den ordinarie rapporteringen.
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6. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer
Kommunstyrelsen och de granskade nämnderna bör:

� Undersöka behovet av åtgärder för att säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig
hantering av medborgarförslag.

� Ta initiativ till en nämndsövergripande inventering, värdering och kunskapsspridning kring
pågående initiativ inom de aktuella områdena för granskning.

Kommunstyrelsen bör:

� Tillse att det sker återkommande uppföljningar av kommunens status vad gäller frågor
som tillgänglighet, delaktighet och bemötande, och att dessa uppföljningar blir föremål för
analys och systematiskt förbättringsarbete.

� Tydliggöra sin ambitionsnivå och sitt syfte när det gäller det ett fortsatt
kommungemensamt värdegrundsarbete. Styrelsen bör utifrån detta lämna sin förvaltning
ett tydligt och tidssatt uppdrag.

� Inventera kommunens olika former för synpunkts- och klagomålshantering, och
undersöka i vilken mån ett kommungemensamt system vore ändamålsenligt att
implementera.

Ystad den 8 juni 2015

Erik Wesser
EY
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Källförteckning

Intervjuer

Clas Martinsson, tf kommundirektör

Kristina Rosberg, kanslichef

Christer Olofsson, förvaltningschef Kultur och Utbildning

Dan Kjellsson, förvaltningschef Social omsorg

Andreaz Strömgren, förvaltningschef Samhällsbyggnad


