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Sammanfattning 

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

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 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.  

 

 

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.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunens yttersta ansvar är gentemot dess medborgare och innefattar således 
bemötandet, tillgängligheten och kontakten med dessa, som en förutsättning för att skapa ett 
gott förtroende. Med tillgänglighet avses i detta fall medborgarnas möjlighet att nå kommunen 
via bland annat telefon och e-post. Kommunens serviceskyldighet regleras i förvaltningslagen 
som uttrycker att det åligger myndigheten att kontakter med enskilda är smidiga och enkla 
samt att myndigheten ska vara tillgänglig för att informera enskilda.  

Utöver detta växer antalet informationskanaler, vilket också ökar kraven på myndigheter att 
vara kontaktbara och att kunna nå ut till sina medborgare med korta svarstider och god kvalitet. 
Ystads kommun har deltagit i mätningen Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) för 2017, vars 
syfte är att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet bland annat i fråga om bemötande och 
tillgänglighet. Avseende telefonkontakt hamnade Ystad kommun i helhet bland de 25 procent 
sämsta kommunerna i landet när det kom till att få svar på en fråga och gott bemötande.  

Hantering av bygglov kräver en kontakt med enskilda i det aktuella ärendet. Det kräver även 
att det finns tydlig information att tillgå gällande lagar och regler för att kunna informera 
medborgarna och hur de ska gå tillväga. Det är därför av vikt att just denna kontakt fungerar 
på ett bra sätt. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om myndighetsnämnden har en tillfredställande ledning 
och uppföljning avseende bygglovsenhetens tillgänglighet och bemötande.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilka målsättningar finns beträffande bemötande och tillgänglighet?  

 Finns det specifika riktlinjer och policyer för handläggningstid, svarstid, öppettider och 
andra servicerelaterade kategorier?  

 Finns det verktyg som kan hantera statistik över samtal och e-post så att en 
ändamålsenlig uppföljning och uppsikt över arbetet möjliggörs?  

 Ges medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling och utbildning inom bemötande 
och tillgänglighet? 

1.3. Genomförande  

Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier. Som komplement till 
dokumentstudier och intervjuer har frågor kring upplevelsen av tillgänglighet och bemötande 
ställts till ett urval av medborgare och företag som under 2017 beviljats bygglov.  

1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Förvaltningslagen  

I förvaltningslagen 6§ regleras myndigheter serviceskyldighet. Paragrafen anger att 
myndigheten ska se till att kontakter med enskilda är smidiga och enkla. Hjälp och service till 
enskilda ska också ges utan onödigt dröjsmål.  
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I lagens 7§ anges vidare att en myndighet inom sitt verksamhetsområde ska vara tillgänglig 
för kontakter med enskilda, och informera om hur och när kontakten kan tas.  

1.4.2. Myndighetsnämndens reglemente 

Enligt nämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 2010-12-16, är dess uppgift att 
fullgöra kommunens uppgifter vad avser byggnadsväsende (bygglovsverksamhet), 
strandskyddsdispens samt att vara trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. 

1.4.3. Plan- och bygglovslagen (PBL) 

I lagens 9:e kapitel regleras bestämmelser kring bygglov, marklov och rivningslov. 9 kap 27 § 
fastställer att ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt. Beslut ska 
meddelas inom tio veckor från det att en fullständig ansökan inkommit till nämnden. Det finns 
dock möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor.  

Från och med 1e januari 2019 införs en avgiftsreducering för handläggning av bygglov i 
lagtexten. Detta innebär att avgiften för bygglovet reduceras en med femtedel per vecka som 
handläggningen överskrider tidsfristen om 10 veckor (alternativt 20 veckor vid förlängd 
handläggningstid).  

Nämnden ska delge sökande ett mottagningsbevis där tidsfristen framgår, att sökande kan 
överpröva beslut samt följden av att beslut inte fattas inom tidsfristen. Lagtexten kring 
mottagningsbevis gäller endast för vissa ärenden, men Boverket rekommenderar att 
mottagningsbesked lämnas i alla ärenden om lov.  
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2. Iakttagelser 

2.1. Mål och organisation  

Bygglovsenheten består av två bygglovsarkitekter, tre bygginspektörer (varav en 
tillsynsinspektör) och en bygglovshandläggare. Bygglovschefen delar sin tjänst, och arbetar 
50 procent som handläggare. Utöver detta finns två assistenter/frontarbetare1, en 
nämndsekreterare och en registrator (delas med hela samhällbyggnadsförvaltningen) som 
bistår i det administrativa arbetet samt med att ta emot samtal och besök från medborgare. 
Det finns även en antikvarie som arbetar 60 procent. 

Av myndighetsnämndens verksamhetsberättelser för 2016 och 2017 framgår att det under 
dessa år har varit hög personalomsättning och i perioder underbemannat. Vid intervjuer 
framkommer att läget nu har stabiliserats men det uppges även att verksamheten är mycket 
sårbar.  

I syfte att förbättra service och tillgänglighet har nämnden under de senaste två åren äskat 
medel för att utöka med ytterligare en tjänst till bygglovsenheten men fått avslag av 
kommunfullmäktige. Eftersom nämndens budget endast omfattar bygglovsenhetens 
verksamhet finns inga möjligheter att omfördela resurser, vilket begränsar handlingsutrymmet 
när det gäller exempelvis tillsättning av personal.   

Verksamheten prognosticerar ett överskott för helåret 2018 med 3,4 mnkr. Detta beror på 
högre tillströmning av ärenden samt att vissa ärenden har rört större byggprojekt vilket 
genererar större intäkter. Enligt uppgift görs bedömningen att det på grund av att intäkterna 
endast tillfälligt ökat anses för osäkert att anställa ytterligare personal. Det är dessutom svårt 
att få tag i kompetent personal för eventuella tidsbegränsade anställningar.  

Myndighetsnämnden har inför 2018 beslutat om ett antal mål som berör bemötande och 
tillgänglighet: 

 Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens 
verksamhetsområden. 

 Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 procent för bygglovsenheten – 
innebär att nämnden till 30 procent ska skattefinansiera god service och information. 

I nämndens delårsbokslut per 2018-08-31 bedöms målet om förbättrad service och bemötande 
uppnås både för perioden och helåret. Detta baseras på att verksamheten för en kontinuerlig 
dialog kring bemötande och service, samt att man infört tidiga, utökade kontroller i 
bygglovsärenden. Måluppfyllelsen avseende kostnadstäckningsgrad och skattefinansiering av 
god service och information mäts endast vid årets slut. Enligt uppgift innebär målet att service, 
rådgivning, proaktiv information och utveckling ska skattefinansieras. Målet mäts genom att 
ekonomerna beräknar kostnadstäckningsgraden och verksamheten gör en bedömning av 
servicen utifrån en servicemätning.  

Utöver detta finns mål som har bäring på tillgänglighet, såsom minskat antal kompletteringar, 
och ett mål om utveckling mot digital handläggning samt e-tjänster för medborgare. Kopplat till 
kommunfullmäktiges övergripande mål om 1 procents befolkningsökning har nämnden satt 
upp ett åtagande om att ha en rationell och effektiv bygglovshantering. Åtagandet mäts med 
indikatorn: 

 95 procent av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan, och som är 
kompletta ska klara en handläggningstid på 10 veckor.  

                                                
1 Personal som arbetar på expeditionen med framförallt administrativa uppgifter.  
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Detta mäts per helår och det finns därför ingen uppföljning vid tidpunkten för denna granskning. 
Vid intervjuer och i delårsbokslut per 2018-08-31 framkommer att det ökade antalet 
bygglovsbefriade åtgärder kräver mer resurser i form av informationsinsatser och 
plantolkningar. Detta uppges påverka möjligheten att leverera god service och tillgänglighet, 
eftersom resurser får tas från andra arbetsuppgifter. De bygglovsbefriade åtgärderna måste 
även anpassas till lokala förutsättningar i kommunen vilket kan innebära merarbete i samband 
med handläggningen. Enligt Boverkets statistik har kommunernas anmälningar avseende 
bygglovsbefriade åtgärder ökat med 25 procent mellan åren 2016-20172. Vid intervju 
framkommer att resurser för att finanseria hantering av dessa ärenden får tas från de intäkter 
som bygglovsenheten får, eftersom de inte fått utökat anslag i budget.  

I grafen nedan redovisas bygglovsenhetens ärendemängd under 2016 och 2017. Totalt sett 
har antalet ärenden minskat något baserat på variablerna antal bygglov, antal anmälningar 
och antal samråd.  

 

EY:s diagram: Ärendemängd bygglovsenheten. Källa: bygglovsenheten 

De bygglovsbefriade åtgärderna som kräver anmälan innefattas i statistiken rörande antal 
anmälningar. Det finns utöver detta även bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver anmälan, 
vilket inte framkommer i statistiken. Det ska även noteras att statistiken endast baseras på 
antal bygglov, där vissa bygglov kräver mer handläggningstid än andra.  

Grafen nedan redovisar antalet inkommande ärenden till bygglovsenheten under 2016 – 2017. 
Det framgår av grafen att antalet inkommande bygglovsansökningar minskade mellan 2016 
och 2017, men antalet inkommande anmälningar ökade under samma period.  

                                                
2 Statistiken baseras på en enkät som besvaras av landets kommuner, och avser inte samtliga 
bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Enkätens svarsfrekvens ökade med 9 procent 2017, 
vilket innebär att ärendeökningen ska ses med viss försiktighet.  
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EY:s diagram: Inkommande ärenden bygglovsenheten. Källa: bygglovsenheten 

2.2. Handläggningstider och servicemätning 

Genom bygglovsenhetens ärendehanteringssystem följs handläggningstider för 
bygglovsärenden. En av assistenterna sammanställer statistiken manuellt eftersom 
ärendehanteringssystemet inte erbjuder en digital lösning.  

I grafen nedan redovisas olika ledtider i handläggningen som mäts inom bygglovsenheten. 
Tidsangivelserna är beräknade utifrån arbetsveckor om 5 dagar och baseras på ett 
medelvärde av den totala handläggningstiden under de två perioderna (helår 2017 och per 
tertial 2 2018). I statistiken ingår även ärenden där förlängd handläggningstid har begärts. 

 
EY:s illustration: Ledtider bygglovsprocessen. Källa: bygglovsenheten 

Det tredje ledet innefattar den handläggningstid som enligt lag inte får överstiga 10 veckor. Det 
är också detta led som rapporteras till nämnden. I det fjärde ledet fångas en mer heltäckande 
ledtid från det att bygglovsansökan har inkommit till dess att den sökande har fått sitt 
startbesked3.  

Sammanlagt under januari – augusti 2018 översteg handläggningstiden 10 veckor i 18 procent 
av ärendena. Under helåret 2017 översteg handläggningstiden 10 veckor i 21 procent av 
ärendena, exklusive de ärenden som fått förlängd handläggningstid. Dock, som framgår av 
grafen ovan, har den genomsnittliga handläggningstiden minskat med en vecka för varje ledtid. 

                                                
3 I vissa mer komplicerade ärenden krävs tekniskt samråd före det att startbesked beviljas, samrådet 
ska erbjudas inom 10 dagar från det att beslut om bygglov har meddelats.  
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Återrapportering av statistik sker till nämnden varje tertial och innefattar de nyckeltal som följs 
kopplade till uppsatta mål (se avsnitt 2.1).  

Under hösten 2017 genomförde bygglovsenheten en nöjd-kund-undersökning som riktade sig 
till dem som fått beviljat bygglov. Enkäten skickades både digitalt och per post, till 100 personer 
varav 39 personer besvarade enkäten. Urvalet baseras på de som fått beviljat bygglov under 
1 oktober – 31 december.  

I redovisningen framkom att 70 procent av de svarande i hög grad upplever att de har fått ett 
trevligt bemötande i samband med sin kontakt med bygglovsenheten. Däremot var de 
svarande inte lika tillfreds när det kom till tillgänglighet, tydlighet och handläggningstider. 
Undersökningen visade att drygt hälften av de svarande ansåg att det var svårt att komma i 
kontakt med handläggare/inspektörer på bygglovsenheten. Över hälften svarade dock att de 
instämde helt i att det var enkelt att komma i kontakt med expeditionen. På frågan om det gick 
snabbt att få bygglov, efter det att ärendet var komplett, svarade hälften att de inte instämde.  

51 procent svarade att informationen från bygglovsenheten var tydlig och lätt att förstå. 
Ungefär 20 procent instämde inte i detta, resterande 30 procent angav en 3a på en skala 
mellan 1 och 5. Sammanställningen av servicemätningen har redovisats för nämnden. I 2016 
års enkätundersökning framkom ett liknande resultat.  

2.3. Arbete med tillgänglighet och bemötande 

2.3.1. Öppettider  

Inom verksamheten finns inga fastställda riktlinjer kring svarstider för e-post och telefon. Det 
framgår dock av bygglovsenhetens interna processkartläggning för bygglovshandläggare att 
medborgare ska få svar per telefon eller mail inom 48 timmar. Den e-post som inkommer via 
den förvaltningsgemsamma mailboxen ska dock besvaras inom 24 timmar. Registratorn 
ansvarar för att skicka mailet vidare till handläggare eller inspektör som svarar på frågan. En 
kopia på svaret skickas till registratorn som då får kännedom om att mailet besvarats. 

Det finns i övrigt ingen policy eller några riktlinjer på kommunövergripande nivå att förhålla sig 
till avseende bemötande och tillgänglighet. Bygglovsenhetens telefontider är: 

 Bygglovshandläggare måndag – torsdag kl. 10-12 

 Byggnadsinspektör måndag – fredag kl. 10-12 

När en medborgare ringer in till bygglovsenheten svarar assistenterna som kan hjälpa till med 
enklare frågor. Enligt uppgift är det ofta ren information som efterfrågas, vilket kan ges i det 
första steget. Vid mer detaljerade frågor kopplas samtalet vidare till handläggare eller 
inspektör. De intervjuade upplever att det är högt tryck i samband med telefontiderna. Det finns 
dock inga verktyg för att föra samtalsstatistik eller statistik avseende e-post.  

Expeditionen har öppet för allmänheten och telefontid mån-tors kl. 10-12 och kl. 13-15 samt 
fredag kl. 10-12. Under dessa tider besvaras frågor och besök av assistenterna. Granskarna 
har gjort en översyn av närliggande kommuners4 öppettider och kommit fram till att 
bygglovsenheten i Ystad har motsvarande telefon- och besökstider. Dock har ett antal 
kommuner öppet under senare tider på dagen.  

Utöver telefontiderna kan medborgare boka möten med bygglovspersonalen. Dessa möten 
kan bokas under tider utanför de ordinarie öppettiderna (före kl. 10 och efter kl. 15). Sedan 
september 2017 har bygglovsenheten infört öppet hus under torsdagar mellan kl. 13 och 15. 

                                                
4 Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Svedala kommun, Skurups kommun, Vellinge kommun, 
Staffanstorps kommun och Trelleborgs kommun.  
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Då har medborgare möjlighet att komma in och ställa frågor utan förbokad tid. I början fanns 
endast en handläggare tillgänglig under öppet hus, men enheten har fått utöka detta till tre, 
med anledning av det stora antalet besökare.  

Ystads kommun deltog i KKiK-undersökningen under 2017. Underlag från mätningen visar att 
12 samtalförsök5 gjordes under kategorin ”Bygg”. I åtta av fallen hänvisades man till andra 
telefontider för att få svar på sin fråga. I de tre fall man fick svar på frågan var helhetsintrycket 
att bemötande och svaret som gavs var mycket bra.  

Vid intervju uppger assistent och frontmedarbetare att de upplever sig ha tillräcklig kompetens 
för att kunna avgöra vad de kan hjälpa medborgaren med och vilka frågor som behöver slussas 
vidare. Det händer även att medborgare ringer till växeln och vill ha hjälp. Enligt uppgift kopplas 
ofta samtal fel, vilket innebär att medborgare får skickas tillbaka till växeln för att sedan få 
kontakt med rätt person. Flera av de intervjuade menar att det vore positivt att ha en samlad 
kundtjänstfunktion inom kommunen, som på ett bättre sätt kan ge service till dem som ringer 
in.  

2.3.2. Informationsinsatser 

En åtgärd som satts in för att underlätta för medborgaren och minska handläggningstiderna är 
en utökad genomgång av inkomna ärenden. Den inledande granskningen av ärendena har 
fördjupats, vilket gör att enheten i ett tidigare skede kan informera medborgare om eventuella 
ändringar eller kompletteringar som behöver göras. Detta är möjligt sedan bygglovsenheten 
utökades med en person under 2018.  

Enligt uppgift har bygglovsenheten arbetat mycket de senaste åren med att göra information 
tillgänglig på kommunens hemsida. På hemsidan finns en steg-för-steg beskrivning av 
bygglovsprocessen, information om vanliga bygglov samt ett bygglovs-ABC med information 
om begrepp som är vanligt förekommande. Löpande ges även hänvisningar till Boverkets 
riktlinjer. Under hösten 2018 inleds ett arbete med att strukturera upp hemsidan för att göra 
den mer lättnavigerad. Arbetet genomförs i samverkan med en kommunikatör som tillhör 
ledning och utveckling. Bygglovsenheten har även, tillsammans med kommunikatören, gått 
igenom blanketter och mallar i syfte att förenkla språket och göra informationen lättförståelig 
för medborgaren.  

Vid begäran om komplettering framgår av brevet till sökande vilken tidsfrist (fyra veckor6) som 
gäller för att inkomma med handlingarna, och vilka handlingar som saknas. Det anges även 
att ärendet kan avvisas om kompletteringar inte inkommer inom tidsfristen. Om 
kompletterande handlingar inte har inkommit efter någon vecka skickas en påminnelse till 
sökande. Enligt uppgift har bygglovsenheten på senare tid infört en striktare hantering av 
kompletteringar som innebär att ärenden avvisas högre utsträckning, om kompletteringar inte 
inkommit inom angiven tid.  

När ett ärende är komplett skickas ett mottagningsbevis till den sökande. I mottagningsbeviset 
framgår det datum då ärendet blev komplett samt information om att beslut ska lämnas inom 
10 veckor. Det framgår även att tiden för beslut kan förlängas om ärendet kräver mer arbete.  

2.3.3. Utbildning  

Inom Ystad kommun finns en gemensam värdegrund som har arbetats fram av en arbetsgrupp 
med representanter från samtliga förvaltningar. Värdegrunden är beslutad av 

                                                
5 Mätningen genomförs genom att samtal rings till kommunens huvudväxel.  
6 Det finns enligt PBL ingen lagstadgad tid för komplettering, detta är upp till myndigheten att avgöra. 
Vissa ärenden kan, i samråd med sökande, ligga vilande om omständigheter för detta bedöms finnas.  
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kommundirektören och har redovisats för kommunstyrelsen, men är inte antagen politiskt. 
Värdegrundens innehåll finns dokumenterad i en broschyr som uttrycker att det gemensamma 
förhållningssättet baseras på: 

 Tillit 

 Mod 

 Delaktighet 

 Professionalitet  

Bygglovsenheten har deltagit på en kommunövergripande workshop kopplat till 
värdegrundsarbetet och även haft detta uppe på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten. 
Utöver detta har bygglovsenheten arbetat tillsammans med turistchefen kring bemötande och 
värdskap i bygglovsverksamheten.  

I samband med att mallarna sågs över tillsammans med kommunikatören (se avsnitt 2.3.2) 
genomfördes även en workshop avseende kommunikation. Detta resulterade i revideringar av 
språk och information i de mallar som används i kommunikationen med sökande. I november 
2018 kommer stadsbyggnadsavdelningen att få en halvdagsföreläsning avseende bemötande 
och service.  

2.3.4. Digitalisering 

Som framgår av avsnitt 2.1 har myndighetsnämnden ett mål om att utveckla digital 
handläggning och e-tjänster. I samband med nämndens budgetäskande har även behovet av 
resurser för att kunna implementera digitaliserade arbetssätt och e-tjänster lyfts. Enheten har 
inför 2019 fått tilldelat medel för att köpa in ett nytt ärendehanteringssystem, samtidigt som 
man ser över möjligheterna att införa e-tjänster för bygglovsansökan. För detta krävs dock ett 
e-arkiv, som ännu inte är på plats inom kommunen, vilket försvårar processen enligt de 
intervjuade. Vid tiden för rapporten är ansökningsprocessen manuell och sker genom 
pappershantering.  

2.4. EY:s frågor till bygglovssökande 

I samband med granskningen genomfördes ett stickprov i form av att frågor besvarades av nio 
privatpersoner och fyra företag (13 svarande totalt). Urvalet baseras på en lista över dem som 
fått beviljat bygglov under 2017. Frågornas karaktär byggde på hur sökande upplevde att de 
blivit bemötta under bygglovshandläggningen och hur de upplevt tillgängligheten. Vid frågan 
om hur de kommit i kontakt med bygglovsenheten svarade fem stycken att detta skett i 
samband med ett besök och tre svarade att kontakt skett via kommunens hemsida. Övriga fem 
svarade att de antingen kommit i kontakt med bygglovsenheten via telefon, e-post eller på 
annat sätt.  
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EY:s graf: Kontaktvägar bygglovsenheten. Källa: Stickprov 

Nästföljande fråga avsåg huruvida sökanden ansåg att det var enkelt att få den information 
som behövdes och om informationen var tydlig och lättförståelig. Drygt hälften av de svarande 
angav att informationen var både lättillgänglig, tydlig och förståelig, däremot ansåg sex 
personer att så inte var fallet. I samband med frågan fick även sökanden möjlighet att lämna 
kommentarer, varav två svarande kommenterade att den muntliga informationen var svår att 
förstå.  

En fråga berörde hur de svarande upplevt bygglovenhetens tillgänglighet. Lite mer än hälften 
(58 procent, 7 personer) ansåg att det var enkelt att komma i kontakt med 
handläggare/inspektörer, medan resterande (48 procent, 5 personer) inte ansåg detta. Fyra 
svarande beskriver att det var svårt att få tag i personal på bygglovsenheten. När de väl kom i 
kontakt med handläggare/inspektör upplevde de dock att de fick ett bra bemötande.  

De svarande fick sedan uppge hur lång tid det tog från det att bygglovsansökan skickades in, 
till dess att de fick bygglovet beviljat. Diagrammet nedan redovisar den upplevda 
handläggningstiden som de svarande har angett. De svarande var anonyma varav det inte har 
gjorts någon avstämning mot bygglovsenhetens uppgifter om handläggningstiden i de aktuella 
ärendena.  

 
EY:s graf: Upplevd handläggningstid. Källa: Stickprov 

Två av de svarande uppgav att det tog mindre än en månad att få sitt bygglov beviljat. Fem 
svarande uppgav att det tog mellan 1-3 månader och fyra svarande uppgav att det tog mer än 
tre månader innan man fick sitt bygglov beviljat. I några fall har svarande valt att lämna en 
kommentar, varav en angav att det tog åtta månader innan bygglovet blev beviljat.  

De svarande fick lämna en helhetsbedömning avseende hur de upplevt hanteringen av deras 
bygglovsansökan. I figuren nedan framgår att 63 procent (7 personer) i helhet är nöjda med 
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hanteringen av bygglovsansökan. Resterande 36 procent (4 personer) är inte nöjda med 
hanteringen. I kommentarsfältet har några svarande uppgett att missnöjet berodde bland annat 
på för lång handläggningstid och svårigheter att komma i kontakt med personal.  

 
EY:s graf: Nöjdhet bygglovshantering. Källa: Stickprov 

Sammanfattningsvis framgår att de svarande var nöjda med det bemötande de fått i samband 
med deras ansökan om bygglov. Däremot upplevde de att tillgängligheten och möjligheten att 
komma i kontakt med personalen på bygglovsenheten inte var tillräcklig. Avseende 
handläggningstiderna är den upplevda känslan från många svarande att det tagit lång tid att 
få bygglovet beviljat.  
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att myndighetsnämnden i stora delar har en 
tillfredställande ledning och uppföljning avseende bygglovsenhetens tillgänglighet och 
bemötande. Vi grundar vår bedömning 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.  

Vi bedömer dock att det finns möjligheter att förbättra uppföljningen kopplat till nämndens 
målsättningar. Det är positivt att en servicemätning genomförs men samtidigt vill vi understryka 
att den endast genomförs baserat på ett litet urval under en begränsad tidsperiod. Utöver detta 
finns inga riktlinjer eller policys avseende service och bemötande.  

Vidare bedömer vi att det inte finns verktyg för att på ett ändamålsenligt sätt följa upp 
tillgängligheten inom bygglovsenheten. Granskningen visar att det inte finns möjligheter att 
följa upp samtalstider och epost, samt att den nuvarande uppföljningen av handläggningstider 
sker manuellt. Därutöver framkommer i granskningen att bygglovsenheten inte anser sig ha 
tillräckliga resurser för att förbättra tillgängligheten. Däremot har granskningen visat att Ystads 
kommuns öppettider är liknande de som finns hos andra närliggande kommuner.  

Det har vidare framkommit i granskningen att bygglovsenheten har minskat sin genomsnittliga 
handläggningstid för bygglov. Dock är det upp emot 20 procent av ärendena som överstiger 
den lagstadgade handläggningstiden om 10 veckor. Med anledning av detta bedömer vi att 
myndighetsnämnden i första hand bör säkerställa att bygglovsprocessen effektiviseras och i 
andra hand att ytterligare resurser tillsätts för att upprätthålla tidskravet. Detta ska även 
beaktas med anledningen av den kommande lagändringen som innebär en avgiftsreducering 
vid överskriden tidsfrist, vilket kan komma att påverka bygglovsenhetens intäkter.  

 

Revisionsfrågor Svar 

Vilka målsättningar finns beträffande 
bemötande och tillgänglighet?  

Nämnden har formulerat målsättningar kopplat till 
tillgänglighet och bemötande (se avsnitt 2.1).  

Finns det specifika riktlinjer och 
policyer för handläggningstid, 
svarstid, öppettider och andra 
servicerelaterade kategorier?  

Delvis. Det finns fasta öppettider och telefontider för 
bygglovsenheten, som även har utökats under 2017.  

Däremot saknas konkreta riktlinjer och policys, såväl 
på enhets, nämnds- och kommunnivå.  

Finns det verktyg som kan hantera 
statistik över samtal och e-post så att 
en ändamålsenlig uppföljning och 
uppsikt över arbetet möjliggörs?  

Nej.  

Ges medarbetarna möjlighet till 
kompetensutveckling och utbildning 
inom bemötande och tillgänglighet? 

Ja. Bygglovsenheten har interna work-shops och 
kommer även att delta på en föreläsning kring 
bemötande och service under hösten 2018.  
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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.   

 

Ystad den 21 november 2018 

 
Emmy Lundblad Sara Shamekhi  Josefin Johansson 
EY  EY  EY 
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 

 Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Avdelningschef, plan- och bygglovsavdelningen  

 Bygglovschef 

 Assistent 

 Frontmedarbetare 

 Registrator 

 Kommunikatör, Ledning och utveckling 

 Bygglovshandläggare 

 Bygginspektör 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Hans Håkansson, förtroendevald revisor 

 
Dokument: 

 Processkartläggning bygglovshandläggare 

 Statistik handläggningstider  

 Nöjd-kund-undersökning Bygglovsenheten 

 Resultat KKiK 

 Verksamhetsberättelse 2015, 2016, 2017 

 Måluppföljning 2015. 2016, 2017 

 Delårsrapport per 2018-08-31 

 Mallar för kontakt vid bygglovsansökan 

 Värdegrund, Ystad kommun  

 


