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Information om genomförd granskning av kommunens arbete med 

bemötande, tillgänglighet och värdegrund 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner information om utförd granskning och ställer sig 

positiv till revisionens rekommendation att kommunstyrelsen arbetar fram kommun-

gemensamma styrande dokument för bemötande, tillgänglighet och värdegrund. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner information om utförd granskning och ställer sig 

positiv till revisionens rekommendation att kommunstyrelsen arbetar fram kommun-

gemensamma styrande dokument för bemötande, tillgänglighet och värdegrund. 

Beslutsunderlag 

Information från Revisionen, Ystads kommun, med anledning av Granskningsrapport 

2015 genomförd av EY på uppdrag av revisorerna. Hid SAM 2015.3132 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschefen den 29 juli 2015, Hid SAM 2015.3531 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen begär svar av kommunstyrelsen med anledning av utförd granskning av 

kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund. Granskningen  

skickas till övriga nämnder för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden informeras  

särskilt om innehållet då granskningspunkterna direkt berör många av nämndens 

prioriterade åtaganden för verksamheten. 

 

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 av kommunstyrelsen 

beträffande iakttagelserna i granskningsrapporten samt identifierade förbättrings-

områden/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. Av genomgången framgår att samhällsbyggnads-

förvaltningen, som leds av samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd, har 

åtaganden och aktiviteter som direkt rör förhållandet till medborgaren. Förvaltningens 

satsning på bemötande och värdskap uppmärksammas tillsammans med den styrning  

som innebär att alla avdelningschefer har tydlig förväntan på sig genom den individuella 

utvecklingsplanen att arbeta med service och bemötande, och att detta hänger samman 

med nämndens målstyrning inom området samt kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Förvaltningens fokus på fungerande system för klagomåls- och avvikelsehantering nämns 
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även. Det finns ingen anmärkning mot samhällsbyggnadsförvaltningens initiativ inom 

området. 

 

Revisionen konstaterar dock att det inte finns 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, vilket ur 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. 

 

 

 

Beslut skickas till: 

Förvaltningschef 

Kopia till kommunstyrelsen 


