
 Tjänsteskrivelse 
  

 Datum Diarienummer 

 2015-07-14 2015/171 

Handläggare: 

Kristina Rosberg Kommunstyrelsen 
Telefonnummer:  

0709-57 73 17  
E-postadress:  
kristina.rosberg@ystad.se 

 

 

 

Svar till revisorerna avseende genomförd granskning av kommunens arbete med 

bemötande, tillgänglighet och värdegrund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas rapport med att Ledning o Utveckling, i samarbete 

med övriga förvaltningar, kommer att utreda och arbeta vidare med förslagna förbättringsområden i 

rapporten. 

Beslutsunderlag 

Ystads kommun – Granskning av kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund, 

granskningsrapport från EY juni 2015 

Skrivelse från revisorerna 2015-06-16 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-19 § 172 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat huruvida kommunstyrelsen och 

nämnderna tillförsäkrar medborgarna ett gott bemötande och en god tillgänglighet, samt undersökt 

vilket värdegrundsarbete som bedrivs och vad som kvarstår att utveckla. Revisorerna önskar svar på 

vilka åtgärder som kommer att vidtas beträffande iakttagelserna i granskningsrapporten samt 

identifierade förbättringsområden/rekommendationer.  

 

Rapportens sammanfattande bedömning är att det finns ett stort antal nämnds- och 

förvaltningsspecifika initiativ till att utveckla verksamheten med syfte på bemötande, tillgänglighet 

och värdegrund. Det finns dock inga kommungemensamma styrande eller vägledande dokument. 

Detta gör det svårt att fastslå vilka grundläggande förväntningar medborgarna kan ställa på 

kommunen oavsett vilken verksamhet man kommer i kontakt med. Bedömningen är att 

kommunstyrelsen, utifrån dess ledande och samordnande uppdrag, inte i tillräckligt utsträckning har 

tagit ansvar för att leda, följa upp och synkronisera kommunens värdegrundsrelaterade arbete. Vidare 

noteras att system för synpunkts- och klagomålshantering är förvaltningsspecifika, viket ut flera 

aspekter riskerar att vara en suboptimal lösning. Bedömningen är också att det finns anledning att 

vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig och ändamålsenlig hantering av medborgarförslag. 

Ärendebeskrivning 

I rapporten identifieras följande förbättringsområden: 

 

Kommunstyrelsen och de granskande nämnderna bör 



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

medborgarförslag 

 Ta initiativ till en nämndövergripande 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 ett fortsatt kommungemensamt 

värdegrundsarbete. Styrelsen bör utifrån detta lämna sin förvaltning ett tydligt och tidsatt 

uppdrag 

 Inventera kommunens olika former för synpunkts- och klagomålshantering och undersöka i 

vilken mån ett kommungemensamt system vore ändamålsenligt att implementera 

 

 

 

Rapporten tar upp viktiga områden och har diskuterats med förvaltningschefer och bolagschefer i 

slutet av september och även behandlats i samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har ställt sig positiv 

till revisorernas rekommendation att kommunstyrelsen arbetar fram kommungemensamma styrande 

dokument för bemötande, tillgänglighet och värdegrund. Ledning o Utveckling kommer i samarbete 

med övriga förvaltningar att utreda och  arbeta vidare med redovisade förbättringsområd i rapporten.  
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