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Yttrande över revisionens granskning av bemötande och 
tillgänglighet avseende bygglov

Förslag till beslut
Myndighetsnämnden yttrar sig enligt samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - granskning av bemötande och tillgänglighet avseende bygglov, november 2018
Genomförd granskning av bemötande och tillgänglighet avseende bygglov 22 november 2018
Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen 20 december 2018

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av Ystads revisorer genomfört granskning av bemötande och tillgänglighet avseende 
bygglov. Resultatet av granskningar har redovisats i en rapport över vilken myndighetsnämnden ombeds 
att yttra sig.

Myndighetsnämnden föreslås yttra sig i enlighet med samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande nedan:

Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande:
Bygglovsenheten har under 2018 arbetat vidare med bemötande och service-frågor, dels genom att 
tydliggöra information på hemsidan och se över formuleringar i mallar och dels genom återkommande 
och gemensamma samtal och övningar om bemötande. Arbetet ger positivt resultat och kommer att 
följas upp vidare under 2019. 

Enheten arbetar för att kunna införa olika former av e-tjänster och ett externt nåbart digitalt men det 
bygger på investering i ett nytt ärendehanteringssystem. Med uppdaterad information på hemsidan och så 
småningom med e-tjänster ger sökande mer möjlighet till ”lätt att göra rätt”. Enheten strävar efter en 
balans mellan att vara tillgängliga och få tid för praktisk handläggning av ärenden.

Gällande revisionens rekommendation om konkretisering: Nämndens åtaganden inför 2019 är ännu inte 
beslutade, eftersom kommunens övergripande mål ännu inte är beslutade. I arbetet med åtagande och 
aktiviteter kommer förvaltningen att särskilt titta på nyckeltal för service och bemötande och vilka 
åtaganden och aktiviteter som kan vara lämpliga att precisera för att uppnå dessa.



Gällande revisionens rekommendation om uppföljning: Inom kommunen pågår ett förstudiearbete för 
att eventuellt införa en kommungemensam kundtjänst. Inom ramen för det arbetet kommer möjligheten 
att söka verktyg och praktiska lösningar för att effektivt kunna följa upp, till exempel svarstider för såväl 
telefon som e-post, att undersökas. Bygglovenheten räknar också med att äntligen kunna upphandla ett 
nytt ärendehanteringssystem och i detta kommer också uppföljningsfunktioner, såsom processtider för 
svar och beslut förhoppningsvis kunna skapas. Förvaltningen bedömer att det skulle vara ett ineffektivt 
nyttjande av begränsade resurser att försöka skapa ett manuellt uppföljningsverktyg med nuvarande 
ärendehanteringssystem och innan ett ställningstagande om kommunens kundtjänstfunktion tas. 

Gällande revisionens rekommendation om lagstadgad tidsfrist: För att förkorta handläggningstider har 
successivt praktiska förändringar i rutiner och arbetssätt införts, bland annat som en del av intern 
kontroll under 2018. I samband med att lagkravet om 10 veckors handläggningstid skärps från januari 
2019 kommer processarbetet än mer styras upp för att effektivisera ärendegången. Redan har tidiga 
ärendegenomgångar fått mer tyngd, för att snabba upp remiss- och handläggningsprocessen, men från 
2019 kortas även tiden mellan beredning och nämnd kortas ned. 

Förvaltningen vill också uppmärksamma den KKiK-undersökning som gjordes 2017, och som revisionen 
hänvisar till med att kommunen som helhet uppges vara bland de 25 procent sämsta kommunerna i 
landet gällande telefonkontakt. Uppgifterna gällde kommunen som helhet, och det är naturligtvis ett 
olyckligt resultat, men resultatet i sig säjer inget om telefonkontakter med just bygglovsenheten.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av Ystads revisorer genomfört granskning av bemötande och tillgänglighet avseende 
bygglov. Syftet med granskningen var att bedöma om myndighetsnämnden har en tillfredsställande 
ledning och uppföljning avseende tillgänglighet och bemötande samt att besvara ett antal frågor om 
målsättningar och policys, undersöka mätbara faktorer och verktyg gällande tillgänglighet samt om 
medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling inom området.

EYs sammanfattande bedömning är att myndighetsnämnden har en tillfredsställande ledning och 
uppföljning avseende tillgänglighet och bemötande. Det framgår av granskningen att medborgare 
upplever att de i stor utsträckning får ett gott bemötande vid kontakt med bygglovsenheten samt att 
bygglovsenheten arbetar på ett bra sätt i syfte att förbättra och förtydliga informationen till medborgarna. 
EY finner däremot att nämnden inte följer upp bygglovsenhetens tillgänglighet i tillräcklig omfattning 
samt att det kan finnas anledning att ytterligare tydliggöra arbetet med service och bemötande, både 
internt och gentemot medborgare.

EY rekommenderar myndighetsnämnden att:
 Tillse att det sker en uppföljning av tillgänglighet och bemötande
 Att konkretisera arbetet med service och bemötande
 Säkerställa att bygglovshandläggningen följer den lagstadgade tidsfristen.

Finansiering
Ärendet föranleder i sig inga kostnader.



Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Administration och utveckling

Sofia Öreberg
Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Beslut skickas till:
Ystads kommuns revisorer


