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SERVICE

VERKSAMHETSOMRÅDE

SERVICE
All verksamhet i Tanums kommun ska präglas av god service,  

hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Kommunen har antagit en servicepolicy 
samt en vägledning om vad service är i Tanums kommun. Implementering av 
policyn pågår. Prioriterade områden i implementeringen är förbättrad service 

i myndighetsutövningen.

VERKSAMHET

Den 1 januari 2015 öppnade kommunen ett kundcenter för att 
förbättra tillgänglighet och service. Efter införandet av kundcenter har 
tillgängligheten ökat markant. Servicemätningen som gjordes under 
hösten 2016 visar att tillgängligheten per telefon ligger på 88 procent. 
Tanums kommun ligger på tredje plats i landet när det gäller 
hur stor andel av medborgarna som får ett direkt svar på 
en fråga via telefon. Även tillgängligheten per e-post 
ligger på en hög nivå, av inkommen e-post besvaras 
98 procent inom ett dygn. Kundcenter innebär också 
att det frigörs tid för handläggarna, vilket i sin tur 
innebär snabbare besked till invånarna. I slutet av 
året gjordes en utvärdering av kundcenter som visar 
att verksamheten fått genomslag i hela kommunen 
och att förvaltningarna upplever en avlastning av 
kundcenter. I utvärderingen finns rekommendationer 
för att utveckla kundcenter så att det underlättar 
ännu mer för såväl förvaltningar som invånare. 
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör 
årlig en granskning av samtliga kommuners webb-
platser. Tanums webbplats (tanum.se) får ett bra betyg i undersök-
ningen 2016. I 2016 års granskning blev Tanums resultat 89 procent 
vilket är en förbättring jämfört med mätningen 2015.
 Servicenivå, handläggningstider med mera inom kommunens myn-
dighetsutövning följs upp i regelbundna mätningar. I den mätning som 
gjordes 2016 får Tanum bättre betyg än i tidigare mätningar. Störst 
förbättring har skett inom bygglovsområdet, medan serveringstill-
stånd och brandtillsyn är de områden som får högst betyg. Det sam-
manvägda betyget för samtliga myndighetsområden uppgår till 72. 

FRAMTID

Förbättrad service är ett av kommunens prioriterade områden. Kom-
munfullmäktige har breddat definitionen på service från tillgänglighet 
och bemötande till att även omfatta effektivitet, kvalitet och språk. 
Utifrån den handlingsplan som antagits sker ett arbete att omsätta 

policyn i konkreta åtgärder. Prioriterade områden är bygglovshan-
tering, miljöärenden, parkeringstillstånd och serveringstill-

stånd.
 Åtgärder vidtas för att ytterligare öka tillgänglighet 
och service utifrån den utvärdering om kundcenter 
som gjorts. Målet är att alla ärenden av enklare ka-
raktär ska hanteras av kundcenter. Alla förvaltningar 
ska presentera handlingsplaner för förbättrad service 
utifrån sina verksamheter. Personal ska utbildas i klar-
språk och satsningar görs för att förenkla språket gäl-
lande miljö- och byggfrågor på kommunens hemsida. 
Språket i brev och protokoll ska också ses över och 
anpassas till mottagaren. Genom processkartlägg-
ningar ska det tydliggöras när i olika ärendeprocesser 
kommunen kommunicerar och informerar berörda. 

Kommunikation är en viktig del i att förbättra servicen.
 Tillsammans med Tanum Turist kommer Tanums kommun att arbe-
ta med ett förbättrat värdskap. Under 2017 kommer fler e-tjänster att 
införas. 

BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET
Efter införandet av kundcenter 
har tillgängligheten ökat markant. 
Tillgängligheten per telefon ligger 
nu på 88 procent. 



69TANUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 

SERVICE

MÅLSÄTTNING

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. 
Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter 
ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen. Till-
gänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent. Andelen 
inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till 
minst 95 procent. I SKL:s mätning av kommunala hemsidor ska 
Tanum uppnå lägst 80 procent Det sammanfattande nöjdkund-
indexet (NKI) i SKL:s insiktsmätning ska vara minst 70.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunstyrelsen har antagit en servicepolicy för Tanum 
kommun. Arbetet med att implementera policyn pågår. Tillgäng-
lighetsmätningar avseende telefoni och e-post samt undersök-
ningen av kommunala hemsidor visar att de uppställda målen 
uppnåtts. I SKL:s insiktsmätning ökade nöjdkundindex för 
kommunens myndighetsutövning till 72 vilket innebär att även 
detta mål uppnåtts.

KVALITETSGARANTIER

Mottagande: Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen 
svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre 
handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet med 
uppgift om vem som handlägger ärendet. Målet uppfyllt.

Protokoll: Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på 
kommunens hemsida och bibliotek senast två dagar efter juste-
ring. Målet uppfyllt.

Information: Tanums webbplats ska innehålla aktuell och 
korrekt information om kommunens verksamhet.  
Målet uppfyllt.

Service och tjänster: Webbplatsen ska dessutom ge tillgång 
till service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna 
synpunkter på den kommunala verksamheten. Målet uppfyllt.

Kundcenter: Alla som kontaktar kundcenter ska få ett gott 
bemötande och vi lämnar svar med god kvalitet. Vi har öppet 
vardagar 8.00–16.30. Målet uppfyllt.

Mottagande: Vi besvarar e-post inom en arbetsdag. Om ärendet 
kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid 
mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet. 
Målet uppfyllt.

TILLGÄNGLIGHET  
E-POST
Tillgänglighet per e-post, 
procent

GOTT BEMÖTANDE
Alla som kontaktar 
kundcenter ska få ett gott 
bemötande och vi lämnar 
svar med god kvalitet.

WEBBSIDA
Undersökning kom-
munala hemsidor.

NÖJD KUND-INDEX
Sammanfattande nöjd 
kund index (NKI) i SKL:s 
insiktsmätning.
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TILLGÄNGLIGHET TELEFON
Tillgänglighet per telefon, procent
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