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Genomförd granskning av bemötande och tillgänglighet avseende bygglov
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat om
myndighetsnämnden har en tillfredställande ledning och uppföljning avseende tillgänglighet
och bemötande. c-

Vår sammanfattande bedömning är att myndighetsnämnden i stora delar har en
tillfredställande ledning och uppföljning avseende bygglovsenhetens tillgänglighet och
bemötande. Vår bedömning grundar sig dels på att nämnden har formulerat målsättningar om
förbättrad service som följs upp löpnade. Det framgår även av granskningen att medborgare
upplever att de i stor utsträckning får ett gott bemötande vid kontakt med bygglovsenheten.
Vidare bedömer vi att bygglovsenheten arbetar på ett bra sätt i syfte att förbättra och förtydliga
informationen till medborgarna.
Däremot finner vi att nämnden inte följer upp bygglovsenhetens tillgänglighet i tillräcklig
utsträckning. Samt att det kan finnas anledning att ytterligare tydliggöra arbetet med service
och bemötande, både internt inom enheten samt gentemot medborgare. I granskningen
framkommer även att bygglovsenheten inte klarar den lagstadgade tidsfristen för handläggning
i samtliga ärenden, varför vi bedömer att detta bör säkerställas.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser i granskningen:

Nämnden har målsättningar inom området för tillgänglighet och bemötande.

Det saknas riktlinjer och policys rörande tillgänglighet och bemötande. Det finns inte
heller några verktyg för att följa upp tillgängligheten för bygglovsenheten.

Bygglovsenhetens öppettider motsvarar de som finns i närliggande kommuner. Under
hösten 2017 infördes även öppet hus för allmänheten en gång i veckan.

De intervjuade påtalar att efterfrågan gällande information i samband med den
ökande mängden bygglovsbefriade åtgärder påverkar möjligheterna att leverera god
service och tillgänglighet.

Bygglovsenheten har under 2018 minskat den genomsnittliga handläggningstiden
med en vecka. Däremot överskrids den lagstadgade handläggningstiden om 10 '
veckor, i 18 procent av ärendena.

Mallar och informationsmaterial har setts över tillsammans med en kommunikatör i
syfte att förenkla språk och tydliggöra informationen till bygglovssökande.

Servicemätningar visar att medborgarna upplever att de får ett gott bemötande vid
kontakt med bygglovsenheten. Dock upplever man att handläggningstid och
tillgänglighet är sämre.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden att:

Tillse att det sker en uppföljning av tillgänglighet och bemötande inom
bygglovsverksamheten.
Överväga att konkretisera arbetet med service och bemötande i syfte att tydliggöra
detta internt, samt även gentemot medborgare.
Säkerställa att bygglovshandläggningen följer den lagstadgade tidsfristen.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2019-01-31
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