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§ 185 Dnr 2021-000217  
 
Yttrande till kommunrevisionen om Granskning av bemötande 
och tillgänglighet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunikationsenhetens 
tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna i Laholms kommun har granskat huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar kommuninvånarna ett 
gott bemötande och en god tillgänglighet. Revisionen begär 
kommunstyrelsens svar med anledning av granskningsrapporten 
senast den 15 september 2021. 
 
Revisionens samlade bedömning 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.  
 
Kommunrevisionen bedömer dock att tillgänglighet och bemötande 
överlag är av god kvalitet utifrån resultatet av sin telefon- och e-
postgranskning. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen 
kommunstyrelsen att: 
 
- Tydliggöra ansvaret för arbetet med bemötande och 

tillgänglighet. 
- Se över behovet av att samordna det kommunövergripande 

arbetet med bemötande och tillgänglighet. 
 
Vidare rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 
 
- Vidta åtgärder utifrån mätningarnas resultat, samt dokumentera 

för att underlätta en uppföljning. 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 167 
Kommunikationsenhetens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021. 
Kommunrevisionens granskning om bemötande och tillgänglighet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 



 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-25 
DNR: 2021-000217 

Kommunrevisionen  
 
  
 

Granskning av bemötande och tillgänglighet  

Kommunikationsenhetens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunikationsenhetens tjänsteskrivelse 
som svar på revisorernas granskning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna i Laholms kommun har granskat huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar kommuninvånarna ett gott 
bemötande och en god tillgänglighet. Revisionen begär kommunstyrelsens 
svar med anledning av granskningsrapporten senast den 15 september 2021. 
Revisionens samlade bedömning 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. Kommunrevisionen bedömer dock att 
tillgänglighet och bemötande överlag är av god kvalitet utifrån resultatet av 
sin telefon- och e-postgranskning. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 
- Tydliggöra ansvaret för arbetet med bemötande och tillgänglighet. 
- Se över behovet av att samordna det kommunövergripande arbetet med 
bemötande och tillgänglighet. 
Vidare rekommenderar revisionen kommunstyrelsen och nämnderna att: 
- Vidta åtgärder utifrån mätningarnas resultat, samt dokumentera för att 
underlätta en uppföljning. 
 
Kommunikationsenhetens bedömning 
Kommunikationsenheten anser att det redan finns en tydlig ansvarsfördelning 
för arbetet med bemötande och tillgänglighet, som samtliga chefer och 
medarbetare har att förhålla sig till. I Kommunikationspolicy för Laholms 
kommun Ansvarsfördelning av informations- och kommunikationsansvar 
framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information 
och kommunikation och att varje medarbetare har ett personligt ansvar för att 
hålla sig informerad genom de informationskanaler som finns internt. Det är 
också medarbetarens ansvar att se till att aktuell och korrekt information från 
den egna verksamheten når ut till sin målgrupp såväl internt som externt. 
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Kommunstyrelsen har också antagit en kvalitetsdeklaration som sätter nivån 
för vilken kvalitet kommunen ska hålla då det gäller hur snabbt telefonsamtal 
och mejl ska besvaras.  
Uppföljning av arbetet med bemötande och tillgänglighet genomförs årligen 
genom en servicemätning för telefon och e-post. Mätningen görs av 
undersöknings- och rådgivningsföretaget PROFITEL. Servicemätningen vad 
gäller tillgänglighet på telefoni visar att Laholms kommun har ett bättre 
resultat än genomsnittet för övriga 106 kommuner som undersöktes år 2020 
och den visar ett gott resultat för bemötande på telefon. Vid mätningen på e-
post var resultatet sämre än genomsnittet för övriga kommuner och 
svarskvalitén fick ett lägre resultat än övriga kommuner. För de flesta 
mätpunkter i undersökningen har det skett en förbättring jämfört med 
föregående år. 
Revisionen efterlyser åtgärder och dokumentation för att underlätta en 
uppföljning. Resultatet av serviceundersökningen sammanställs i dag av 
ansvarig chef på Medborgarservice och presenterats för chefer i 
organisationen med förslag på förbättringar. Däremot finns inget beslut om 
återkoppling vad gäller åtgärder.  Kommunstyrelsen föreslås därför utreda hur 
dokumentation och återrapportering kan ske i samband med att resultatet av 
serviceundersökningen PROFITEL har presenterats. 
  
Det är också en brist att den senaste kvalitetsdeklarationen gällande 
tillgänglighet och bemötande är daterad 2015, då det står på hemsidan att 
kvalitetsdeklarationerna ska ses över årligen. Med hänsyn härtill måste 
rutinerna för översyn förbättras. 
 
Sammantaget pågår ett övergripande förbättringsarbete i Laholms kommun 
vad gäller bemötande och tillgänglighet. I nämndsplan 2021 har 
kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av 
allmänhetens kommunikationsvägar i kommunen i syfte att upprätthålla en 
effektiv verksamhet samtidigt som kommunen önskar vara tillgänglig och 
tillgodose allmänhetens behov. Uppdraget har koppling till uppdraget 
”Digitalisering” vars syfte är att förbättra och effektivisera service till 
användare, invånare, brukare, företag och besökare. Följande åtgärder har 
påbörjats: 
 
- Kartläggning inför införande av ”En väg in” har påbörjats. En 
förundersökning som gjordes under Q1 2021 utmynnade i en rapport med 
förslag på målformulering, fokusområden och rekommendationer för hur 
Laholms kommun kan införa ”En väg in”. Rapporten redovisades för 
kommunens ledningsgrupp i juni. Under hösten 2021 finns ett uppdrag att 
kartlägga förvaltningarnas behov och ta fram en finansieringsmodell. 
 
- Införande av e-tjänsteplattform med driftstart hösten 2021. Plattformen 
innebär digital handläggning av ärenden där det är lämpligt och där det 
tidigare inte varit möjligt. Alla steg i handläggningsprocessen sparas 
automatiskt i en ärendehistorik vilket ger full spårbarhet samt möjlighet till 
uppföljning och att skapa statistik. Kommunikation med medborgare och 
andra handläggare kan göras direkt. Detta innebär bättre service till invånarna 
och bättre service internt. 
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- Upphandling av telefoni och ny växel pågår och kommer att ske under 
hösten 2021. Därefter planeras inköp och införande av 
ärendehanteringssystem 2022. Ärendehanteringssystemet blir ett förbättrat 
stöd i det dagliga arbetet med kundkontakter, ärendehantering och 
uppföljning. Servicen till medborgarna ökar, den interna organisationen 
avlastas och framför allt erhålls en bra grund till löpande förbättringsarbete. 
 
- Förstudie inför nytt intranäts- och webbverktyg (laholm.se) är påbörjad 
våren 2021 inför politiskt budgetbeslut hösten 2021. Syftet med ny webb är 
att få en utformning som ger medborgarna bättre möjligheter att få svar på 
sina frågor direkt. Ett nytt och mer användarvänligt intranät gör det möjligt 
för medarbetare att hålla sig bättre informerade och ta sitt ansvar för att kunna 
ge den aktuella och korrekta information som de förväntas kunna ge. 
 
Vidare så fördes Medborgarservice över till kansliet den 1 januari 2021, och 
sedan 1 juni har Medborgarservice och kommunikationsenheten en 
gemensam chef. Syftet är att utveckla, samordna samt hålla ihop extern och 
intern kommunikation på ett bättre sätt. 
Sedan 1 juni finns också en förvaltningskommunikatör på plats, som är 
gemensam för barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och 
utvecklingsförvaltningen. Socialförvaltningen har utsett en kommunikatör 
inom förvaltningen.  
Var för sig, och sammantaget, är syftet med dessa åtgärder att de ska innebära 
en tydlig samordning och förbättring i medborgarnas upplevelse av 
kommunens bemötande och tillgänglighet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunikationsenhetens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021. 
Komunrevisionens granskning om bemötande och tillgänglighet 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Anders Einarsson 
Kommunchef  Anette Rantala 

Chef för kommunikation och 
Medborgarservice 

Laholms kommun, Kommunstyrelsen 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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