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Servicepolicy för Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till en servicepolicy har nu tagits fram, bland annat som en följd 

av vårens processarbete i ”Förenkla helt enkelt”. Som för alla policydoku-

ment är också detta ett förtydligande av en ambition och viljeinriktning 

gällande hur en bra och rättsäker myndighetsutövning ska förenas med en 

service som av medborgarna och andra vi har kontakt med, alltid uppfattas 

som god.    

Beslutsunderlag 

Servicepolicy, daterad den 10 juni 2018 

Handlingsplan baserad på processarbetet ”Förenkla helt enkelt”, daterad den 

14 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018.    

Överväganden 

Under hösten 2017 och våren 2018 har tre större undersökningar genomförts 

i kommunen. Statistiska centralbyrån (SCB), har haft fokus på medborgarnas 

attityder till kommunen. Sveriges kommuner och Landsting (SKL), gör i 

kommunens kvalitet i korthet (KKIK), jämförelser mellan kommuner i fem 

olika perspektiv. ”Förenkla helt enkelt” som genomförts under våren 2018 är 

en SKL-ledd kombinerad utbildning och intern undersökning som bland 

annat synliggör näringslivets uppfattning om kommunen. 

Kommuninvånarna är överlag nöjda även om det finns förbättringsområden 

som till exempel VA och kommunikationer. Ett mycket viktigt område är 

också hur vi ska kunna öka förutsättningarna till delaktighet och inflytande 

för kommunens invånare.  Vad krävs för att vi ska vara säkra på att männi-

skor i kommunen uppfattar att den service vi erbjuder är av allra bästa 

kvalitet? 

Det är resultaten av undersökningarna som visar på behovet av att förtydliga 

den politiska viljan gällande servicefrågor i styrdokumentet ”Servicepolicy”. 

Att ge en god service innefattar både ett rättsäkert arbetssätt och ett bra för-

hållningssätt såväl externt som internt. Att ge en god service är något som 

gäller för samtliga anställda oavsett roll och funktion även om detta också 

förutsätter kulturella förändringar i en långsiktig process. Avsikten är att den 

processen ska inledas med en förankringsfas via cheferna i kommundirek-

törens ledningsgrupp. 

Handlingsplanen ”Förenkla helt enkelt” är ett exempel på sådana gemen-

samma eller verksamhetsspecifika riktlinjer som fortsättningsvis ska kunna 

knyttas till servicepolicyn. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut syftar till att på ett positivt sätt påverka perspektiven 

Folkhälsa, Trygghet och säkerhet, Funktionshinder, Integrering, Jämställdhet 

och Arbetsmiljö, i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Servicepolicyn för Mörbylånga kommun antas att gälla som övergripande 

styrdokument.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 

Ledningsgruppen 
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Inledning 

Mörbylånga kommuns uppgift är att ge service till invånare, företag och 

besökare. God service är en förutsättning för att nå den vision och de 

kommunövergripande mål för perioden  2018 – 2020, som finns uppsatta. 

Vi ska genom vårt agerande ge människor möjligheter att leva ett bra liv i 

vår kommun. Genom god service ska vi hjälpa våra invånare, företag och 

besökare att göra verklighet av sin vilja. Genom att skapa goda 

serviceupplevelser stärker vi också förtroendet för vår organisation samtidigt 

som vi ökar vår effektivitet och blir mer attraktiva som arbetsgivare.  

 

Det här policydokumentet lägger grunden för den service vi ger i 

kommunen, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Servicepolicyn 

beskriver det förhållningssätt som vi som medarbetare och ledare ska ha för 

att skapa goda serviceupplevelser. Servicepolicyn vägleder oss i vårt dagliga 

arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem vi är 

till för. Utifrån den förståelsen anpassar vi vårt bemötande, vår tillgänglighet 

och utformning av våra tjänster. 

Vilka är vi till för? 

Vi som arbetar i Mörbylånga kommun finns till för våra invånare och för 

många olika grupper av människor. Det kan vara brukare, föreningar, 

medarbetare eller skolungdomar. Gemensamt för dem alla är att de förväntar 

sig en god service. Det är de som använder våra tjänster som avgör vad som 

är god service.  

Vad innebär service och värde? 

Med service menar vi alla de tjänster som vi erbjuder och även det sätt som 

vi utför tjänsterna på. All vår service syftar till att underlätta för människor 

att skapa värde.  Värde uppstår när våra tjänster används och uppskattas. 

Att ge god service betyder inte alltid att ge det som efterfrågas. I vårt 

uppdrag ingår alltid att se till den samlade bilden för kommunen. I vår 

myndighetsutövning fattar vi ibland beslut som är negativt för den enskilde. 

Genom att förklara beslut och när det är möjligt vägleda till alternativa 

lösningar, skapar vi ändå goda serviceupplevelser. Vi kombinerar en rätts-

säker myndighetsutövning med god service. 

 

Vårt serviceinriktade förhållningssätt gäller såväl intern som extern service. 

Den interna servicen har till uppgift att stödja och underlätta för dem som 

arbetar närmast våra invånare, företag och besökare. Samma syn på service 

gäller oavsett tid, plats eller verksamhet.  

Utgångspunkter i vår service/Kommunens värdegrund 

 

Vi ger ett gott bemötande och en god service 

Vi uppmärksammar de som är i kontakt med oss och bemöter dem med 

vänlighet och respekt. Alla ska uppleva trygghet och lyhördhet i kontakten 

med oss. Vi är måna att skapa goda relationer. 

Vi är lätta att nå och förstå. Vi finns tillgängliga på platser där invånare, 

företag vill möta oss. Vi informerar om våra tjänster så att de blir kända för 

alla som behöver dem. Vi skriver och pratar klarspråk för att vara tydliga och 

undvika missförstånd. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-06-10 
Dnr 

2018/000952-010  
Sida 

3(3) 
 

 

Vi bemöter alla olika för att ge alla lika möjligheter. Vi möter varje individ 

utifrån dennes förutsättningar.  

 

Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang 

Vi är kunniga inom de områden vi arbetar och utför vårt arbete på ett 

professionellt sätt. Vi kan lotsa företag, besökare och kollegor rätt och vågar 

utmana arbetssätt och invanda mönster. 

 

Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål  
Vi har ett helhetsperspektiv och samarbetar både inom och utanför den egna 

verksamheten för att hjälpa invånare, företagare och kollegor. Vi involverar 

de som använder våra tjänster för att säkerställa att vi förstår deras behov 

innan vi skapar nya eller utvecklar befintliga lösningar. 

 

Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser  
Genom att vara nyfikna på vår omvärld och på de som använder våra tjänster 

utvecklar vi vår service. Vi ställer frågor och återkopplar för att försäkra oss 

om att den som är i kontakt med oss får rätt service. 

Vi ser på synpunkter, idéer, förslag och klagomål som viktig resurs för att 

utveckla vår service. Det är enkelt att lämna synpunkter på våra verksam-

heter. Varje verksamhet har rutiner för hur vi agerar när vi får synpunkter 

och hur vi återkopplar till den som lämnade synpunkten. 
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Handlingsplan Mörbylånga kommun baserat på 
processarbetet Förenkla helt enkelt våren 2018 

Bakgrund 

Mörbylånga kommun har under flera år fått relativt låga betyg i de 

undersökningar, gällande företagsklimat, som genomförs årligen av olika 

aktörer. Myndighetsutövningen som sådan har dock uppfattats som en 

positiv upplevelse, och har resulterat i ett högt Nöjd Kund Index, vilket gör 

situationen svåranalyserad.  

De åtgärder som har genomförts gentemot olika målgrupper har ofta varit 

utförda av enskilda kommunala enheter som en reaktion på en uppkommen 

situation, och har sällan haft ett samband med andra åtgärder som har 

genomförts av andra enheter. I tidigare kommunala mål lyftes ett gott 

företagsklimat fram som viktigt, men det har saknats en gemensam 

handlingsplan för hur man når dit. 

Mål 

Rutiner och riktlinjer, med en tydlig koppling till vår värdegrund, underlättar 

och ger nöjda medarbetare vars förutsättningar för att ge god service till 

medborgare och företagare förbättras. Ett förbättrat företagsklimat 

medverkar till tillväxt hos företagen, vilket ökar behovet och viljan att 

anställa. Fler personer anställda i privat sektor ger en ökad skattekraft och 

förbättrad kommunal service till medborgarna. 

Värdegrund 

Människan i fokus 

 – Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

  – Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. 

 – Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. 

  – Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 

Nuläge 

Baserat på ovanstående beslutade Mörbylånga kommun att tillsammans med 

fyra andra kommuner i länet delta i SKL:s processutbildning Förenkla helt 

enkelt under våren 2018. Genom ett antal gemensamma fysiska möten och 

arbete däremellan utkristalliserade sig en handlingsplan. Vid en första 

självskattning framkom följande förbättringskategorier: 
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 Internt samarbete 

 Extern och intern kommunikation 

 Attityd  

 Tillgänglighet och effektivitet 

 Servicecenter 

Handlingsplan 

Internt samarbete 

Önskat läge 

Vi talar med en röst utåt och skyller inte på varandra. 

Vi har en rak och ärlig kommunikation internt och tar hand om 

förbättringsområden tillsammans. 

Granskningsmötena på måndagseftermiddagarna fungerar som dropinmöten 

för företagsärenden. En tydligare tilläggsstruktur som bokar in övriga 

resurser vid behov, samt tydliggör hur företagarna bokar in sig på dessa 

möten. 

Hur når vi dit? 

 Granskningsmötena som äger rum varje vecka utvecklas till att även vara 

lotsmöten, under den inledande timmen, vid behov. Lotsmöten bemannas 

med relevant kommunal myndighetspersonal, men kan även bjuda in 

externa representanter (från exempelvis länsstyrelsen eller trafikverket). 

 Tydliga rutiner för de politiska representanterna hur ärenden, där de är 

första kontakten, hanteras vidare. Utbildning för samtliga politiska 

representanter vid varje ny mandatperiod. 

Extern och intern kommunikation 

Önskat läge 

Vi är bra på att förmedla anledningarna till de besked som ges eller beslut 

som tas. Handläggarna tar på sig ”kundglasögonen” när besluten/beskeden 

formuleras. 

Våra olika förvaltningssystem fungerar på ett kundvänligt och till viss del 

automatiserat vis, till exempel svars-e-post vid ansökningar via Internet. 

Allmänheten får en mer omfattande information via Geosecma med 

relevanta GIS-lager. 

Hur når vi dit? 

 Förbättra den externa kommunikationen, såväl den automatiserade från 

olika system, som de brevmallar vi använder i dialogen med medborgare 

och företagare. Det kan vara både trevligt och korrekt. Även fakturor ska 

vara formulerade med en transparent ton. Mottagaren av fakturan ska 

kunna utläsa vad personen betalar för. 

Attityd  

Önskat läge 

Vi tar ett gemensamt ansvar för att vara ansiktet utåt. Vi ser 

företagarna/medborgarna som kunder, och vårdar relationerna därefter. 
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Samtliga medarbetare påverkar varumärket Mörbylånga kommun. Vi är bra 

på att sätta oss in i frågeställarens position. 

Hur når vi dit? 

 Gedigen introduktion av samtliga nya medarbetare, med bas i 

värdegrunden. Samtliga medarbetare ska veta: 

1. Det här förväntar sig medborgare, företagare och övriga medarbetare 

av din funktion. 

2. Såhär arbetar vi i Mörbylånga kommun.  

3. Såhär arbetar vi inte i Mörbylånga kommun. 

4. Om en situation, som du finner övermäktig, uppstår, kontaktar du i 

första hand person X och i andra hand person Y. 

 Fler web-baserade utbildningar (nano). Verktyget kan, nyttjas vid 

utbildning av nya medarbetare, liksom vid olika 

vidareutbildningsinsatser. 

 Värdskaps- och/eller bemötandeutbildning genomförs vart annat år i 

första hand för administrativa tjänstemän och för politiker.  

Tillgänglighet och effektivitet 

Önskat läge 

Minskat antal brandkårsutryckningar, genom att ta reda vad som orsakar 

dem. Dessutom skall rutiner skapas för att bättre hantera de 

brandkårsutryckningar som ändå uppstår. 

Det ska vara tydligt när man kan nå olika personer/funktioner. Detta kommer 

att tydliggöras genom telefon- och e-postriktlinjerna, som är under 

utarbetande. Resultatet kommer att avspeglas genom ett bättre resultat i 

KKIK-undersökningen. 

Servicegarantierna på de olika sektorerna ligger i linje med varandra. 

Det är tydligt vilka handlingar som krävs för olika ansökningsärenden 

Hur når vi dit? 

 Inventera informationen på hemsidan. Samtliga sektorer har en web-

ansvarig person, även de som inte har en web-redaktör, som är ansvarig 

för att informationen på respektive ”flik” är aktuell. Möjliggör följandet 

av ärenden via Internet, jfr näthandel där man kan följa sitt paket från 

leverantören fram till sin egen dörr. 

 Granskningsmötena som äger rum varje vecka utvecklas till att även vara 

lotsmöten, under den inledande timmen, vid behov. Lotsmöten bemannas 

med relevant kommunal myndighetspersonal, men kan även bjuda in 

externa representanter (från exempelvis länsstyrelsen eller trafikverket). 

 Servicegarantierna för de olika sektorerna ska förtydligas och förses med 

sanktioner. Utökad kommunikation om att servicegarantierna finns och 

vad de innebär. 

 Telefon- och besökstid på plan- och bygg (redan infört, utvärderas till 

sommaren).  
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Servicecenter 

Önskat läge 

Tydlig uppdragsbeskrivning till servicecenter, och en tydlig handlingsplan 

för kontinuerlig kompetensuppdatering, och uppdatering över huvud taget. 

Hur når vi dit? 

 Tydliggöra servicecenters uppdrag, och fylla eventuella kompetens- och 

systemluckor genom tvåveckorsprao i servicecenter för samtliga 

relevanta sektorer.  

 

 

 

 

 

 

 


