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Barn- och ungdomsnämnden 2021-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 55 Dnr 2021-000229  

 

Svar på revisionsrapport-granskning av bemötande och  

tillgänglighet  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 10 juni som svar på gransknings-

rapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

huruvida kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar medbor-

garna ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Den sammanfat-

tande bedömningen är att arbetsprocessen som ska leda till att med-

borgarna får ett gott bemötande inte är tillräckligt strukturerad och 

tydlig. Bedömningen grundar sig på att det saknas en tydlig ansvars-

fördelning och struktur för arbetet. Samordningen för det kommunö-

vergripande arbetet avseende bemötande och tillgänglighet brister. 

Vidare saknas en analys och handlingsplan utifrån resultatet av upp-

följningen av arbetet. Granskningen visar att det skiljer sig mellan 

nämnderna i hur utförligt de följer upp inkomna synpunkter och kla-

gomål. Dock bedömer vi att tillgängligheten och bemötandet är över-

lag av god kvalitet utifrån resultatet av vår telefon- och e-postgransk-

ning.   

  

Revisionen ger rekommendationer till kommunstyrelsen gällande 

ansvarsfördelning och samordning av det kommunövergripande ar-

betet med bemötande och tillgänglighet. Tillsammans med kommun-

styrelsen och övriga nämnder, rekommenderas barn- och ungdoms-

nämnden att vidta åtgärder utifrån mätningars resultat samt doku-

mentera för att underlätta en uppföljning.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport- Bemötande och tillgänglighet 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2021. 

Beredningsutskottets protokoll den 18 augusti, § 43. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut  

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

 

     Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till barn-  

och ungdomsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i  

ärendet på lika villkor och finner att så skett. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  

Kommunstyrelsen  
 



 

Laholms kommun, Barn- och ungdomsverksamheten 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-06-10 

DNR: 2021-229 

Barn- och ungdomsnämnden 

 

  

 

Svar på granskning av bemötande och tillgänglighet  

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad 

den 10 juni som svar på granskningsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida kommunstyrelsen 

och nämnderna tillförsäkrar medborgarna ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Den 

sammanfattande bedömningen är att arbetsprocessen som ska leda till att medborgarna får ett 

gott bemötande inte är tillräckligt strukturerad och tydlig. Bedömningen grundar sig på att det 

saknas en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet. Samordningen för det 

kommunövergripande arbetet avseende bemötande och tillgänglighet brister. Vidare saknas en 

analys och handlingsplan utifrån resultatet av uppföljningen av arbetet. Granskningen visar att 

det skiljer sig mellan nämnderna i hur utförligt de följer upp inkomna synpunkter och klagomål. 

Dock bedömer vi att tillgängligheten och bemötandet är överlag av god kvalitet utifrån resultatet 

av vår telefon- och e-postgranskning.  

 

Revisionen ger rekommendationer till kommunstyrelsen gällande ansvarsfördelning och 

samordning av det kommunövergripande arbetet med bemötande och tillgänglighet. 

Tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder, rekommenderas barn- och 

ungdomsnämnden att vidta åtgärder utifrån mätningars resultat samt dokumentera för att 

underlätta en uppföljning. 

Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande 
Barn- och ungdomsförvaltningen avser att utifrån revisionens rekommendationer komplettera 

förvaltningens kvalitetsarbete med analys och handlingsplan av de mätningar som genomförs 

kommunövergripande.  

Som framgår av granskningsresultatet arbetar barn- och ungdomsförvaltningen utifrån en rutin 

för klagomålshantering. Denna rutin har under våren 2021 utvecklats ytterligare. Vid inkomna 

klagomål görs en bedömning i vad mån klagomålet bör utredas på huvudmannanivå. I de fall 

sådan utredning genomförs beslutar verksamhetschef för grundskola respektive förskola i 

ärendet på delegation. Vidare kommer uppföljning till barn- och ungdomsnämnden vad gäller 



 

2 (2) 

inkomna klagomål framöver att innehålla en redogörelse i årsredovisningen av vilka 

områden/kategorier klagomålen avser samt eventuella konstaterade brister.  

Beslutsunderlag 
Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2021. 

Revisionsrapport, Granskning av bemötande och tillgänglighet. 

 

 

Richard Mortenlind 

Förvaltningschef    Sophia Sävås  

      Skoljurist  




