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Redovisning av uppdrag att ta fram ett 
stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 15 juni 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019, i enlighet med 
bilaga 2, 3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till nämnden för 
konsument- och medborgarservice att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål till kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, samt 
uppdrag från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande 
servicelöfte och servicemål under 2021, antecknas. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice förslag till stadsövergripande 
verksamhetsmål för nämnder och styrelser i Göteborgs Stad överlämnas för vidare 
hantering i budgetprocessen. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om att inte ta fram 
servicelöften för stadens verksamheter godkänns. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om uppdrag att ge 
stadens nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 
framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service, anses besvarad med 
hänvisning till att uppgiften redan omfattas av nämndens reglemente. 

5. Nämnden för konsument- och medborgarservice uppdrag från budget 2019 att ta fram 
ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål till kommunens förvaltningar och 
nämnder att förhålla sig till samt uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla 
arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även 
ska inkludera stadens bolag, förklaras fullgjorda. 

 
Göteborg den 1 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Redovisning av uppdrag att ta fram ett 
stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019, i enlighet med 
bilaga 2, 3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, till nämnden för 
konsument- och medborgarservice att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål till kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, samt 
uppdrag från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande 
servicelöfte och servicemål under 2021, antecknas. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice förslag till stadsövergripande 
verksamhetsmål för nämnder och styrelser i Göteborgs Stad överlämnas för vidare 
hantering i budgetprocessen. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om att inte ta fram 
servicelöften för stadens verksamheter godkänns. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställan om uppdrag att ge 
stadens nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 
framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service, anses besvarad med 
hänvisning till att uppgiften redan omfattas av nämndens reglemente. 

5. Nämnden för konsument- och medborgarservice uppdrag från budget 2019 att ta fram 
ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål till kommunens förvaltningar och 
nämnder att förhålla sig till samt uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla 
arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även 
ska inkludera stadens bolag, förklaras fullgjorda. 

Sammanfattning 
Nämnden för konsument och medborgarservice redovisar uppdraget från Göteborgs Stads 
budget för 2019 att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål till 
kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till samt uppdraget från budget 
2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål 
under 2021 som även ska inkludera stadens bolag. 

Nämnden föreslår att ett stadsövergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla 
nämnder och styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever 
kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 
Stadsledningskontoret bedömer att målet till innehåll och form kan hanteras inom stadens 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-15 
Diarienummer 0833/21 
 

Handläggare  
Catarina Sjögren 
Telefon: 031-368 04 37 
E-post: catarina.sjogren@stadshuset.goteborg.se  
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ordinarie planering-, budget- och uppföljningsprocess och överlämnar målet för politiskt 
ställningstagande i det kommande budgetarbetet.  

Nämnden föreslår att staden inte tar fram stadsövergripande servicelöften och hänvisar till 
risker och svårigheter, svag verkningsgrad, att staden redan har utfästelser och åtaganden 
motsvarande servicelöften samt att det finns andra mer verkningsfulla framgångsfaktorer 
för att stärka en serviceinriktad organisationskultur. Stadsledningskontoret konstaterar att 
nämnden grundar sin rekommendation på omvärldsanalys och forskningsgenomgång för 
att säkerställa att väsentliga erfarenheter och lärdomar från andra kommuner, samt 
forskningsrön beaktas i uppdraget. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att det 
finns grund för att godkänna nämndens hemställan om att inte ta fram servicelöfte i detta 
skede. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nämnden för konsument- och medborgarservice bedömer att implementering av ett 
stadsövergripande servicemål skulle rymmas inom ram och att ett stadsövergripande 
servicemål kommer att ge staden som helhet bättre förutsättningar att öka 
tillgängligheten, skapa större effektivitet i kontakterna med boende, besökare och 
näringslivet och arbeta bort onödig efterfrågan kopplat till bristande service. Det ger 
förutsättningar för att frigöra ekonomiska och personella resurser.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bemötandet av boende, besökare och näringsliv har betydelse för förtroendet för staden 
och den sociala sammanhållningen. Kontakten med Göteborgs Stad ska vara enkel och 
trygg för alla, oavsett förutsättningar.  

Ett stadsövergripande servicemål syftar till att förbättra servicekulturen samtidigt som det 
slår fast att Göteborgs Stads service ska utgå från rättigheter, behov och förväntningar på 
service hos boende, besökare och näringsliv. Ett stadsövergripande servicemål stödjer 
stadens nämnder och bolag i att ge jämlik service, öka förtroendet och skapa 
förutsättningar för delaktighet för alla grupper. Eftersom stadens medarbetare har en 
nyckelroll i bemötandet av boende, besökare och näringsliv har utgångspunkten i arbetet 
med ett stadsövergripande servicemål varit att säkerställa en jämställd och icke-
diskriminerande service till de verksamheten riktar sig till. 

Bilagor 
1. Nämnden för konsument och medborgarservice protokollsutdrag 2021-05-

26, §§ 44 
2. Nämnden för konsument och medborgarservice tjänsteutlåtande 
3. Stadsövergripande servicelöfte och servicemål: Ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att ta fram förslag åt kommunens förvaltningar, 
nämnder och bolag på hur vi blir en mer tillgänglig och öppnare kommun  

4. Utredning av ett stadsövergripande servicelöfte i Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Nämnden för konsument och medborgarservice redovisar uppdraget från budget 2019 att 
ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål åt kommunens förvaltningar 
och nämnder att förhålla sig till samt uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla 
arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även ska 
inkludera stadens bolag.  

Nämnden för konsument och medborgarservice hemställer om att inte ta fram ett 
stadsövergripande servicelöfte samt hemställer om uppdrag att ge stadens nämnder och 
styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring framgångsfaktorer och relevanta 
indikatorer för bättre service. 

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget 
Ärendet utgör nämnden för konsument och medborgarservice redovisning av uppdraget 
från Göteborgs Stads budget 2019 att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål åt kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, samt uppdraget 
från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål under 2021 som även ska inkludera stadens bolag. 

Angreppssätt 
Nämnden har tagit sig an uppdraget genom omvärldsanalys inom området service samt 
nuläges-/behovskartläggning i samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Dessutom 
har man under arbetets gång nyttjat expertis från nyckelpersoner inom servicefrågor.  

Inom ramen för uppdraget har man analyserat material från undersökningar av framför 
allt boende och näringslivs behov, önskemål och synpunkter kring stadens service 
(exempelvis utredningar, medborgarundersökningar, brukarundersökningar och nöjd-
kundmätningar). I omvärldsanalysen har dialog förts med andra kommuner, myndigheter 
och bolag som arbetar aktivt med servicefrågor för att utröna potentiella framgångs-
faktorer och parera eventuella fallgropar i arbetet framåt. 

Avseende servicelöften presenterar nämnden en särskild utredningsrapport (se bilaga 4) 
som förutom ovanstående analyser grundar sig på tidigare förarbeten inför de senaste 
årens ärenden kopplat till service. I rapporten redogörs för garantier eller löften som 
staden redan ställer ut till boende, besökare och näringsliv, övergripande lagstiftningen 
som reglerar service, erfarenheter från andra kommuner som tillämpat servicelöften eller 
motsvarande, samt utredningar om servicelöftens verkningsgrad. 

Utgångspunkter  
Förutom att servicemålet ska kunna anammas som en gemensam målbild och riktning 
som kan skapa möjligheter för ledning, styrning, samordning och uppföljning av 
Göteborgs Stads service gentemot boende, besökare och näringsliv, har vissa 
utgångspunkter varit väsentliga: att sätta användarna av stadens tjänster i fokus och utgå 
från deras behov och upplevelse, att omfatta samtliga målgrupper av boende, besökare 
och näringsliv och att upplevelsen av servicen definieras av alla kontakter med staden.  

Förvaltningar och bolag har dessutom lyft behovet av ett servicemål där man tydligt 
förstår vad som avses och som begränsar ett alltför stort tolkningsutrymme. Det är även 
viktigt att verksamheterna kan utgå från sina egna målgrupper och uppdrag i reglementen 
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eller ägardirektiv. De olika serviceområdena behöver brytas ner och analyseras med hjälp 
av egna brukar-/kundundersökningar och behovsinsamlingar.  

Förslag 

Servicemål 
Nämnden föreslår att ett stadsövergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla 
nämnder och styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever 
kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov.  

För uppföljning av målet föreslår nämnden ett antal övergripande indikatorer från olika 
målgruppsundersökningar (av upplevelse och förtroende) som staden redan använder sig 
av vilket möjliggör kontinuitet och jämförelse över tid. 

Nämnden föreslår vidare att verksamheterna i staden ges rådighet att utifrån eget 
reglemente, ägardirektiv och målgrupper, bryta ner målet till verksamhetsnära mål samt 
föreslå egna indikatorer för uppföljning. Detta ger verksamheterna möjlighet att anpassa 
servicemålet utifrån målgruppernas behov.  

Servicelöfte 
Nämnden föreslår att staden inte tar fram stadsövergripande servicelöften och anför i 
huvudsak följande motiv till detta: 

• risker och svårigheter som erfarenheter och utredningar påvisat (se ovan), 
• svagt stöd för att servicelöften driver en ökad nöjdhet eller ett ökat förtroende för 

kommunal verksamhet,  
• att Göteborgs Stad redan har utfästelser och åtaganden (beslutade inom staden 

eller lagstadgade) som gränsar till servicelöfte och att det är mer verkningsfullt 
att stärka arbetet för att infria dem och 

• effektivare att arbeta med andra påvisade framgångsfaktorer inom service.  

Risker och svårigheter består framförallt i att servicelöften styr mot enstaka prestationer 
istället för en servicefrämjande organisationskultur, att servicelöften blir detsamma som 
eller snarlikt det som kommunen enligt lag är ålagd att göra, att servicelöften bidrar till 
ökad administration samt att det kan vara svårt att hålla servicelöften levande över tid.  

Nämnden slutsats är att servicelöften i nuläget inte den mest framgångsrika insatsen för 
att göra staden mer tillgänglig och öppen. Andra åtgärder kan ha lika eller större effekt på 
utfallet och stämmer bättre med ett redan påbörjade insatser för en stärkt serviceinriktad 
organisationskultur och höjd servicegrad. Dessutom hänvisar nämnden till att staden 
redan har en rad utfästelser och åtaganden till boende, besökare och näringsliv, förutom 
de som anvisas verksamheterna via lagstiftning och regelverk.  

Vidare ber nämnden att få i uppdrag att ge stadens nämnder och styrelser tillgång till stöd 
och informationsmaterial kring framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre 
service. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden föreslår ett servicemål som omfattar tre 
aspekter av service: tillgänglighet, bemötande och kompetens. Dessa är allmänt godtagna 
inom service-/tjänsteforskningen, i andra kommuner och i mätinstrument kopplat till 
service. Nämnden visar i sin analys att aspekterna är relevanta utifrån de 
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förbättringsbehov som finns inom Göteborgs Stads organisation, samtidigt som de är 
accepterade som centrala bland stadens förvaltningar och bolag. 

Målet är utformat för att inom avgränsade ramar, tas vidare i respektive nämnd och 
bolagsstyrelses planering efter att ha anpassats till verksamhetens karaktär, målgrupper 
och behov. Till målet föreslår också nämnden en uppsättning indikatorer för att följa 
måluppfyllelsen över tid.  

Stadsledningskontoret bedömer att målet till innehåll och form kan hanteras inom stadens 
ordinarie planering-, budget- och uppföljningsprocess och överlämnar målet för politiskt 
ställningstagande i det kommande budgetarbetet.  

Avseende den andra delen av uppdraget, att ta fram servicelöften för stadens 
verksamheter, avråder nämnden från införande eftersom man bedömer att 
tillvägagångssättet inte bidrar till den höjning av stadens servicenivå som 
kommunfullmäktige avser. Nämnden hänvisar till risker och svårigheter, svag 
verkningsgrad, att staden redan har utfästelser och åtaganden motsvarande servicelöften 
samt att det finns andra mer verkningsfulla framgångsfaktorer för att stärka en 
serviceinriktad organisationskultur. 

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden grundar sin rekommendation på 
omvärldsanalys och forskningsgenomgång för att säkerställa att väsentliga erfarenheter 
och lärdomar från andra kommuner, samt forskningsrön beaktas i uppdraget. Gällande 
nämndens analys kopplat till redan befintliga utfästelser och löften, instämmer 
stadsledningskontoret och har dragit liknande slutsatser i de genomlysningar av 
planerande och reglerande styrande dokument som genomförts. 

Stadsledningskontorets bedömer nämndens avrådan som befogad och noterar även att 
förslaget till servicemål tangerar utfästelse/löfte som då det omhändertas i nämnders och 
bolagsstyrelsers styrning delvis kan fylla löftets ändamål. Sammantaget bedömer 
stadsledningskontoret att det finns grund för att godkänna nämndens hemställan om att 
inte ta fram servicelöfte i detta skede. 

Slutligen önskar nämnden få i uppdrag att ge stadens nämnder och styrelser tillgång till 
stöd och informationsmaterial kring framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för 
bättre service. Med hänvisning till nämndens reglemente §2: Nämnden har ansvar för att 
stödja stadens verksamheter att utveckla och utföra service utifrån behov hos stadens 
målgrupper, bedömer stadsledningskontoret att uppdraget redan sorterar under nämndens 
uppgifter varför inget särskilt uppdrag behöver fördelas. En fördjupning/särskild 
inriktning av nämndens uppdrag och uppgifter kan värderas i samband med ett eventuellt 
införande av det föreslagna servicemålet i budgetarbetet 2022. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

Uppdrag från kommunfullmäktige om att  
ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål 

§ 44, diarienummer N043-0113/21 
 

Beslut 
1. Nämnden för konsument- och medborgarservice översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande inklusive bilagor som sitt eget svar till kommunfullmäktige, på 

uppdraget att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål åt 

kommunens nämnder och styrelser att förhålla sig till. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

inte tar fram ett stadsövergripande servicelöfte åt kommunens nämnder och 

styrelser. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

inrättar ett stadsövergripande verksamhetsmål som gäller för alla nämnder och 

styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten 

med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

ger nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att ge stadens 

nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 

framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service. 

 

Tidigare behandling 
I nämnden för konsument- och medborgarservice 2021-04-21, § 33.  

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28 med bilagorna: 

1. Stadsövergripande servicelöfte och servicemål: Ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att ta fram förslag åt kommunens förvaltningar, nämnder och 

bolag på hur vi blir en mer tillgänglig och öppnare kommun. 

2. Utredning av ett stadsövergripande servicelöfte i Göteborgs Stad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

Konsument- och medborgarservice 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

 

Konsument- och medborgarservice 
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Dag för justering 

2021-05-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Irene Gustafsson 

 

 

Ordförande 

Björn Jedvert (L) 

 

Justerande 

Jesper Berglund (V) 
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Ett stadsövergripande servicelöfte och 
servicemål   

Förslag till beslut 
I nämnden för konsument- och medborgarservice 

1. Nämnden för konsument- och medborgarservice översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande inklusive bilagor som sitt eget svar till kommunfullmäktige, på 

uppdraget att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål åt 

kommunens nämnder och styrelser att förhålla sig till. 

2. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

inte tar fram ett stadsövergripande servicelöfte åt kommunens nämnder och 

styrelser. 

3. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

inrättar ett stadsövergripande verksamhetsmål som gäller för alla nämnder och 

styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten 

med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

4. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att kommunfullmäktige 

ger nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att ge stadens 

nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 

framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-13, § 4, nämnden för konsument- och 

medborgarservice i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål 

åt kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till. 2020-11-05, § 5, beslutade 

kommunfullmäktige att nämnden för konsument- och medborgarservice skulle fortsätta 

utveckla arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 och att 

det även ska inkludera stadens bolag. 

Förvaltningen för nämnden för konsument- och medborgarservice har genomfört en 

utredning och tagit fram förslag på ett stadsövergripande servicemål.  

Bakgrund till framtagandet av ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål är att 

konsument- och medborgarservice ofta är första kontakten för medborgarna och har till 

uppgift att leda människor rätt i sina kontakter med staden. En uppgift som försvåras av 

att det ofta inte går att nå ansvarig inom staden.  

  

Konsument- och medborgarservice 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-28 

Diarienummer N043-0113/21 

 

Handläggare 

Tanja Ramic 

Telefon: 031-365 00 01 

E-post: tanja.ramic@kom.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, tjänsteutlåtande 2 (6) 

   

   

Flera av stadens program och handlingsplaner innehåller skrivningar som stärker stadens 

servicearbete. Däremot saknas en gemensam drivkraft och en sammanhållande 

helhetsbild. Därmed föreslås att staden arbetar vidare med servicemål och andra åtgärder 

som identifierats som framgångsfaktorer inom service. Utredningen förslår följande 

förslag på målformulering: Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten med 

staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov.  

Utredningen ser att andra åtgärder än ett stadsövergripande servicelöfte kan vara 

effektivare och ha en större effekt på utfallet av stadens service.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningens bedömning är att implementering av ett stadsövergripande servicemål 

ryms inom konsument- och medborgarservice ram.  

Förvaltningens bedömning är att genom ett stadsövergripande servicemål kommer staden 

få bättre förutsättningar att arbeta bort onödig efterfrågan, öka tillgängligheten och skapa 

större effektivitet, gentemot boende, besökare och näringslivet vilket kommer att frigöra 

ekonomiska och personella resurser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Kontakten med Göteborgs Stad ska vara enkel och trygg för alla, oavsett förutsättningar. 

Ett stadsövergripande servicemål stödjer stadens nämnder och bolag i att ge jämlik 

service, öka förtroendet och skapa förutsättningar för delaktighet för alla grupper.  

Göteborgs Stad har de senaste åren gjort eller påbörjat ett flertal förflyttningar i syfte att 

påverka struktur och kultur mot bättre service. Bland annat genom Göteborgs Stads 

program för utveckling av service för boende, besökare och företagare 2017–2020. Med 

service avses all information, kommunikation och olika kontakter med de vi är till 

för: boende, besökare och näringsliv. Ett stadsövergripande servicemål syftar till att 

förbättra servicekulturen samtidigt som den slår fast att Göteborgs Stads service ska utgå 

från rättigheter, behov och förväntningar på service hos boende, besökare och näringsliv.  

Det är viktigt att ta hänsyn till barnets perspektiv och barnets rätt att komma till tals, och 

därför omfattar det stadsövergripande servicemålet även barn. Förvaltningen bedömer att 

detta kommer att ha en positiv inverkan på barns möjligheter att ta del av stadens service.  

Servicemålet är könsneutralt skriven utifrån ett allmänt boende, besökare och 

näringslivsperspektiv utan att några könsperspektiv lyfts eller att några grupper bland 

dessa särskiljs. Bemötandet av boende, besökare och näringsliv har betydelse 

för förtroendet för staden och den sociala sammanhållningen. Eftersom stadens 

medarbetare har en nyckelroll i bemötandet av boende, besökare och näringsliv har 

utgångspunkten i arbetet med ett stadsövergripande servicemål varit att säkerställa en 

jämställd och icke-diskriminerande service till de vi är till för.   
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En av de allra viktigaste komponenterna för att förbättra stadens service är att arbeta med 

en serviceinriktad organisationskultur. Omvärldsanalysen av framgångsrik 

implementering av serviceinsatser visar att långsiktigt kulturarbete varit nyckeln. 

Generellt bör det i högre grad fokuseras på sådant som de vi är till för upplever som 

förbättringsområden.  

Detta kräver en servicekultur inom hela organisationen och analysen visar att här kan 

stadens fyra förhållningssätt spela en central roll. Genom att koppla viktiga 

framgångsfaktorer för service till de olika förhållningssätten kan de ge oss vägledning i 

våra uppdrag, hur vi agerar mot varandra och hur vi möter våra målgrupper boende, 

besökare och näringsliv. 

Bilagor 
1. Stadsövergripande servicelöfte och servicemål: Ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att ta fram förslag åt kommunens förvaltningar, nämnder och 

bolag på hur vi blir en mer tillgänglig och öppnare kommun. 

2. Utredning av ett stadsövergripande servicelöfte i Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Nämnden ska på uppdrag av kommunfullmäktige, ta fram ett stadsövergripande 

servicelöfte och servicemål åt kommunens nämnder och styrelser att förhålla sig till, för 

att bli en mer tillgänglig och öppnare kommun. 

Förvaltningen har gjort en utredning och kommit fram till ett förslag på ett 

stadsövergripande verksamhetsmål för alla nämnder och styrelser att förhålla sig till.  

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgs Stads budget för 2020 och 2021 fick nämnden för konsument- och 

medborgarservice i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål 

åt kommunens förvaltningar, nämnder och bolag att förhålla sig till. Nämnden är ofta 

första kontakten för medborgarna och har till uppgift att leda människor rätt i sina 

kontakter med staden. En uppgift som försvåras av att det ofta inte går att nå ansvarig 

inom staden. Nämnden ska därför ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 

servicemål åt kommunens nämnder och styrelser att förhålla sig till, för att bli en mer 

tillgänglig och öppnare kommun. 

Utredningsarbete 

Utredningsarbetet har letts av konsument- och medborgarservice och underlaget till 

utredningen har arbetats fram av en mindre arbetsgrupp bestående av representanter för 

verksamheterna kontaktcenter och serviceutveckling. Samtidigt som löpande 

avstämningar har skett med representanter för stadsledningskontoret för att säkerställa ett 

”hela-staden” perspektiv.  

För att forma en så bred nulägesbild som möjligt har nyckelpersoner inom servicefrågor i 

staden identifierades, som sedan har bidragit med expertis och deltagit som bollplank 

under arbetets gång. En bredare samverkan med representanter för förvaltningarna skedde 

under hösten 2020 genom workshops och enskilda sittningar. I början på 2021 hölls 

ytterligare workshops samt enskilda sittningar med representanter för stadens bolag.  

Insikter  

Service-begreppet skiljer sig mycket åt mellan bolagen och förvaltningarna i staden. I 

bolagens uppdrag är service, kopplat till kundnöjdhet, ofta centralt i affärsplanerna. Det är 

ett begrepp som används frekvent och är tätt förknippat med försäljning och kundkontakt. 

Inom stadens förvaltningar är det mer innehållet i servicebegreppet som nyttjas. De mest 

centrala områdena som framkommer i analysen är tillgänglighet, bemötande och 

kompetens. 

Om vi ser till nyttan som servicelöfte kan skapa, såsom större insikt i behoven hos de vi 

är till för, tydliggörande av våra serviceåtaganden eller visa på kvaliteten, ser 

förvaltningen att andra åtgärder kan ha större effekt på utfallet. Genom att arbeta med de 

redan befintliga, ofta lagstadgade åtaganden, och de tjänstegarantier staden redan har ser 

förvaltningen att stadens resurser används mest effektivt. Utredningen visar att ett 

servicelöfte inte är den mest framgångsrika insatsen just nu för att göra staden mer 

tillgänglig och öppen. Servicelöften antas inte bidra till en mer öppen och tillgänglig stad 

och andra åtgärder kan ha lika eller större effekt på utfallet.  
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En av de allra viktigaste komponenterna för att förbättra stadens service är att arbeta med 

en serviceinriktad organisationskultur. I omvärldsanalysen av framgångsrik 

implementering av serviceinsatser framgår att långsiktigt kulturarbete varit nyckeln. 

Generellt bör det i högre grad fokuseras på sådant som de vi är till för upplever som 

förbättringsområden. Det kräver ett förhållningssätt av hela organisationen. Vid samtal 

med stadens förvaltningar lyfts kopplingen till stadens fyra förhållningsätt som särskilt 

relevanta. De kan vägleda oss i våra uppdrag, hur vi agerar mot varandra och våra 

målgrupper boende, besökare och näringsliv. 

Slutsatser  

Det sker ständiga förbättringar av servicen inom stadens förvaltningar och bolag på olika 

områden, bland annat genom insatser för bättre bemötande och ökad tillgänglighet. Flera 

av stadens program och handlingsplaner innehåller även skrivningar som stärker stadens 

servicearbete, som till exempel Göteborgs stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–

2023. Däremot saknas en gemensam drivkraft och en sammanhållande helhetsbild. Detta 

kan ett servicemål bidra med.  

Stadens verksamheter pekar på behovet av ett servicemål där det är tydligt vad som avses. 

Det vill säga, det får inte finnas ett alltför stort tolkningsutrymme i formuleringarna. Det 

är även viktigt att stadens nämnder och styrelser utgår från sina egna målgrupper och 

uppdrag som de har i sina reglementen eller ägardirektiv. De olika serviceområdena 

behöver brytas ner och analyseras med hjälp av egna brukarundersökningar och 

behovsinsamlingar. Det är dessa mer anpassade insatserna som på sikt har möjlighet att 

leda till en förbättrad service, som även avspeglas i stadens övergripande mätningar.  
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Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningen föreslår att ett stadsövergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för 

alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever 

kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

Förvaltningen föreslår att målet följs upp genom följande övergripande indikatorer för att 

följa långsiktigt utfall: 

1. Upplevt bemötande vid kontakt med tjänsteperson i Göteborgs Stad. 

2. Upplevd nöjdhet om att få svar på sina frågor vid kontakt med Göteborgs Stad.  

3. Andel som har ett stort förtroende för att Göteborgs stad behandlar kommunens 

invånare lika. 

4. Upplevd nöjdhet med kommunens service inom områdena brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.  

Ovan indikatorer mäts redan i undersökningar som årligen genomförs i staden. Detta 

möjliggör en långsiktig kontinuitet och en jämförelse över tid av indikatorerna. 

Förvaltningen föreslår att verksamheterna i staden ges rådighet att utifrån eget 

reglemente, ägardirektiv och dess målgrupper bryta ner målet till ett verksamhetsnära mål 

samt föreslå egna indikatorer för uppföljning. Detta ger verksamheterna möjlighet att 

anpassa servicemålet utifrån målgruppernas behov.  

Förvaltningen föreslår att staden inte tar fram stadsövergripande servicelöften, utan att 

nämnder och styrelser istället arbetar vidare med andra åtgärder som identifierats som 

framgångsfaktorer inom service. Faktorer såsom större fokus på att fånga boende, 

besökare och näringslivets behov, gemensamma processer för synpunkter och klagomål 

samt systematisk analys av kontakter som tas med staden. Servicelöften är i nuläget inte 

den mest framgångsrika insatsen för att göra staden mer tillgänglig och öppen. 

Servicelöften antas inte bidra till en mer öppen och tillgänglig stad och andra åtgärder kan 

ha lika eller större effekt på utfallet.  

I budgeten för 2021 fick Konsument- och medborgarservice i uppdrag att följa upp att 

staden arbetar med servicemål och lever upp till detta. Konsument- och medborgarservice 

ska fortsätta med mystery calls och andra mätfunktioner som förvaltningen finner 

lämpliga för att följa utvecklingen av nämnders och styrelsers service. Med denna 

anledning förslår förvaltningen att Konsument- och medborgarservice får i uppdrag att ge 

stadens nämnder och styrelser tillgång till stöd och informationsmaterial kring 

framgångsfaktorer och relevanta indikatorer för bättre service. 

 

 

Lotta Sjöberg 

 

Förvaltningsdirektör 
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1 Sammanfattning 
I stadens budget för 2020 och 2021 fick nämnden för konsument- och 

medborgarservice i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och 

servicemål åt kommunens förvaltningar, nämnder och bolag att förhålla sig till, 

för att bli en mer tillgänglig och öppnare kommun. Arbetet inleddes med en 

omvärldsanalys inom området service och samverkan genomfördes med alla 

stadens förvaltningar och bolag med målet att undersöka vilka behov som finns.  

Att tydliggöra de förväntningar som invånare kan ha på den kommunala 

verksamheten är en viktig demokratiaspekt. Likaså är att ta tillvara invånarnas 

behov, upplevelser och förutsättningar. Det möjliggör ett reellt inflytande över 

kontakten med kommunen. Det sker ständiga förbättringar av servicen inom 

kommunens förvaltningar, nämnder och bolag på olika områden. Flera av 

stadens program och handlingsplaner innehåller även skrivningar som stärker 

stadens servicearbete. Däremot saknas en gemensam drivkraft och en 

sammanhållande helhetsbild. Detta kan ett servicemål bidra med. Utredningen 

ser att andra åtgärder än ett stadsövergripande servicelöfte kan vara effektivare 

och ha en större effekt på utfallet av stadens service. Därmed föreslås att staden 

arbetar vidare med servicemål och andra åtgärder som identifierats som 

framgångsfaktorer inom service.  

Utredningen föreslår att: 

• Ett övergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla förvaltningar, 

nämnder, bolag och bolagsstyrelser i Göteborgs Stad att förhålla sig till. 

Förslag på formulering: Boende, besökare och näringsliv upplever 

kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

• Målet följs upp genom följande övergripande indikatorer för att följa 

långsiktigt utfall: 

o Upplevt bemötande vid kontakt med tjänsteperson i Göteborgs Stad 

(SCB) 

o Upplevd nöjdhet om att få svar på sina frågor vid kontakt med 

Göteborgs Stad (SCB) 

o Andel som har ett stort förtroende för att Göteborgs stad behandlar 

kommunens invånare lika (SOM) 
o Upplevd nöjdhet (NKI) med kommunens service inom områdena 

brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. (INSIKT) 

• Verksamheterna i staden ges rådighet att utifrån eget reglemente, 

ägardirektiv och dess målgrupper bryta ner målet till ett verksamhetsnära 

mål samt föreslå egna indikatorer för uppföljning.  

• Inte gå vidare med stadsövergripande servicelöften och att stadens 

förvaltningar, nämnder och bolag istället arbetar vidare med andra åtgärder 

som identifierats som framgångsfaktorer inom service. 

• Konsument- och medborgarservice ger stadens förvaltningar och bolag 

tillgång till stöd och informationsmaterial kring framgångsfaktorer och 

relevanta indikatorer för bättre service. 



 

Stadsövergripande servicelöfte och servicemål 5 (23) 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag åt kommunens förvaltningar, 
nämnder och bolag på hur vi blir en mer tillgänglig och öppnare kommun. 

 

Göteborgs Stad  2021-04-27 

2 Uppdrag 
I Göteborgs Stads budget för 2020 fick nämnden för konsument- och 

medborgarservice i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicemål och 

servicelöften åt kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, med 

syftet att skapa en mer öppen och tillgänglig kommun.  

I budgeten beskrivs att nämnden för konsument- och medborgarservice ofta är 

första kontakten för medborgarna och har till uppgift att leda människor rätt i 

sina kontakter med staden. En uppgift som försvåras av att det ofta inte går att 

nå ansvarig inom staden. I budgeten för 2021 utökades uppdraget till att även 

inkludera stadens bolag.  

3 Bakgrund 
En stor majoritet av stadens medarbetare (82 procent) upplever att de bidrar till 

att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter, och att de bemöter dem vi är 

till för med omtanke och respekt (90 procent av medarbetarna uppger detta).1  

Utifrån invånares perspektiv är siffrorna för den upplevda servicen i staden 

betydligt lägre. 54 procent svarar att de har ett ganska eller mycket litet 

förtroende för hur kommunen sköter sina verksamheter.2 Ungefär en tredjedel 

av göteborgarna som svarat på SCB:s medborgarundersökning ger lägsta betyg 

till hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstepersoner och annan personal i 

kommunen. Nästan lika många ger lägsta betyg till hur de blir bemötta samt den 

service de får i kontakt med kommunen.3  

Företagarna rankar stadens service utifrån ett Nöjd Kund-Index (NKI) som 

redovisas i INSIKT-mätningen som mäter kommunens service till företagare. 

Här får Göteborgs Stad 73 på den 100 gradiga skalan (2020 låg den högst 

rankade kommunen på 86). 4 

Undersökningar i ett urval av stadens förvaltningar kring tillgänglighet per 

telefon visar att drygt 70 procent av de ringda samtalen inte når fram till den 

eftersökta tjänstepersonen, trots tre kontaktförsök.5 Undersökningar av 

tillgängligheten på Göteborgs Stads webbplats goteborg.se visar däremot att 70 

procent hittar vad de söker. 62 procent anser att det är enkelt att använda de 

tjänster som finns på webbplatsen.6  

Det är tydligt att det finns stor potential i att förbättra stadens service utifrån de 

resultat vi ser i stadenövergripande undersökningar. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att de som svarar i medborgarundersökningar inte nödvändigtvis 

är ett tvärsnitt av befolkningen, även om det är ett representativt urval.  

 
1 Medarbetarenkäten 2020  
2 SOM-undersökningen i Göteborg 2019 
3 SCB Medborgarundersökning 2020 
4 INSIKT helårsrapport 2020 
5 Mystery calls-undersökning Norstat via KC 2018, 2019, 2020 
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De som svarar i medborgar- eller företagsundersökningar har sannolikt även 

påverkats av enskilda upplevelser av staden, andras berättelser om staden, vilka 

områden som belysts särskilt i medier under det gånga året och vilket förtroende 

de har för politik och ledning i staden. De belyser inte heller skillnader på 

serviceområdet inom stadens många olika förvaltningar och bolag. 

 

3.1 Tidigare uppdrag kring service 

Göteborgs Stad har de senaste åren genomfört eller påbörjat ett flertal 

förflyttningar i syfte att höja stadens service gentemot boende, besökare och 

företagare. Två stadsövergripande initiativ för att lyfta stadens service är 

framtagandet av servicepolicy 2015–2019 och programmet för utveckling av 

service för boende, besökare och företagare 2017–2020. 

3.1.1 Servicepolicy 2015–2019  

I början på 2019 presenterade stadsledningskontoret på uppdrag av 

kommunstyrelsen ett förslag på servicepolicy. Syftet var att stärka Göteborgs 

Stads servicekultur och förmåga att skapa förtroende för stadens tjänster, 

uppdrag och organisation. I samband med att framtagandet av servicepolicy 

lyftes även tankar på att formulera servicelöften för staden.  

Under arbetets gång prioriterades detta bort ur policyn då den var tänkt att vara 

av en mer generell karaktär. Förslaget till policy återremitterades med 

hänvisning till att innehållet skulle arbetas in i redan existerande styrande 

dokument. 

3.1.2 Göteborgs stads program för utveckling av service för 

boende, besökare och företagare 2017–2020 

Syftet med programmet var att ange den övergripande målsättningen och visa 

färdriktningen för utveckling av Göteborgs Stads externa service. En gemensam 

målbild och riktning skulle skapa möjligheter för ledning, styrning, samordning 

och uppföljning av Göteborgs Stads service gentemot boende, besökare och 

företagare.  Programmet har inte förlängts med hänvisning till att istället arbeta 

in innehållet i redan existerande styrande dokument. 
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4 Syfte 
Syftet med arbetet har varit att ta fram ett servicemål och servicelöften som kan 

leda till en verklig förändring och därmed en höjning av stadens servicenivå. 

Detta är en viktig del i arbetet med att skapa en mer tillgänglig och öppen 

kommun. Den övergripande målsättningen är nöjdare boende, besökare och 

näringsliv, vilket kan antas leda till ett ökat förtroende för staden och dess 

verksamheter.  

 

 

4.1 Koppling till styrande dokument 
Nedan listas styrande dokument inom staden som har påverkan på uppdraget att 

ta fram servicemål och servicelöften.  

4.1.1 Program 

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026  

• Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023  

• Göteborgs stads innovationsprogram 2018–2023 

• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026 

• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035  

4.1.2 Planer 

• Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 

Illustration 1. Ökat förtroende för staden och dess verksamheter 



 

Stadsövergripande servicelöfte och servicemål 8 (23) 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag åt kommunens förvaltningar, 
nämnder och bolag på hur vi blir en mer tillgänglig och öppnare kommun. 

 

Göteborgs Stad  2021-04-27 

4.1.3 Policys 

• Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap  

• Göteborgs Stads policy för kommunikation 

• Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT 

4.1.4 Riktlinjer 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 

• Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
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5 Definitioner 
Nedan förklaras centrala begrepp för utredningen.  

5.1 Service 
Med service avses all information, kommunikation och olika kontakter med de 

vi är till för. Det vill säga Göteborgs stads övergripande målgrupper: boende, 

besökare och näringsliv7. Arbetet har utgått från en helhetsbild av service, som 

består av nedanstående tre delar.  

5.1.1 Inför kontakt (behov) 

En viktig utgångspunkt i utformningen av stadens service är att utgå från 

behoven hos våra målgrupper. Det innebär att vi behöver identifiera de behov 

som styr samt de förväntningar som finns för att på bästa sätt kunna möta dem.  

5.1.2 Förutsättningar för kontakt 

Här handlar det om hur staden är organiserad för en ömsesidig kontakt samt att 

det finns olika fungerande och tillgängliga kanaler för målgrupperna att 

kontakta oss i. Det kan till exempel handla om att vi erbjuder service via fysiska 

möten, webb och telefon.  

5.1.3 Vid kontakt 

Slutligen handlar det om hur service ges vid själva kontakten. Utifrån de 

analyser av behov som har genomförts är den allra viktigaste aspekten att ens 

fråga blir omhändertagen. Det kan handla om att ens ärende blir löst, ens fråga 

besvaras, eller att en mottagare identifieras. Utöver detta är det viktigt att få 

kontakt inom rimlig tid och med rätt person, samt att bemötandet är respektfullt 

och inlyssnande. 

 

 
7 Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation 
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5.2 Servicemål 
Ett gemensamt servicemål är tänkt att skapa riktning och fokus för stadens 

service. Det vill säga, servicemålet ska ses som en gemensam målbild och 

riktning som kan skapa möjligheter för ledning, styrning, samordning och 

uppföljning av Göteborgs Stads service gentemot boende, besökare och 

näringsliv. 

5.3 Servicelöften 
Servicelöften som begrepp har sitt ursprung i begreppet tjänstegarantier. 

Tjänstegarantier började utvecklas inom kommunal verksamhet i slutet av 1990-

talet och inrättades i syfte att bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet, öka 

invånarinflytandet samt stärka organisationens förtroendekapital.8  

Idag är utgångspunkten ofta att fastställa en servicenivå och tydliggöra för 

boende, besökare och näringsliv vilka tjänster eller service som kommunen 

erbjuder. I skrivningarna nedan kommer begreppet tjänstgarantier användas när 

det anspelas till studier eller exempel från andra kommuner eller myndigheter, 

och servicelöften när vi hänvisar till uppdraget i denna rapport. 

6 Metod  
Underlaget till förslag på servicemål och servicelöften för staden har tagits fram 

genom en omvärldsanalys samt samverkan med förvaltningar och bolag. 

Utgångspunkten har varit att fånga sådant som boende, besökare och näringsliv 

 
8 Renman, P 2013:33-34 

Illustration 2. Helhetsbild av serviceupplevelsen 
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som förbättringsområden i kontakt med staden. Ofta, men inte alltid, kan 

verksamheternas upplevda förbättringsområden överensstämma med dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3. Utgångspunkten för arbetet 

 

6.1 Omvärldsanalys 
Uppdragets arbetsgrupp har gått igenom material från undersökningar av 

framför allt boende och näringslivs behov, önskemål och synpunkter kring 

stadens service (exempelvis utredningar, medborgarundersökningar, 

brukarundersökningar och nöjd-kundmätningar).  

Dialog har förts med andra kommuner, myndigheter och bolag som arbetar 

aktivt med servicefrågor för att utröna potentiella framgångsfaktorer och parera 

eventuella fallgropar i arbetet framåt (se 9 Källor). 

6.2 Samverkan 
Tidigt i arbetet identifierades nyckelpersoner inom servicefrågor i staden, som 

sedan har bidragit med expertis och deltagit som bollplank under arbetets gång. 

En bredare samverkan med representanter för förvaltningarna skedde under 

hösten genom workshops och enskilda sittningar. I början på 2021 hölls 

ytterligare workshops samt enskilda sittningar med representanter för bolagen 

(se 9 Källor). 

6.3 Organisering  

6.3.1 Styrgrupp 

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av verksamhetschefer, 

förvaltningsdirektör och förvaltningscontroller från förvaltningen för 

konsument- och medborgarservice.  

Service

Servicelöften
Servicemål
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6.3.2 Arbetsgrupp 

Underlagen till rapporten har arbetats fram av en mindre arbetsgrupp bestående 

av representanter för verksamheterna kontaktcenter och serviceutveckling på 

förvaltningen för konsument- och medborgarservice. 

6.3.3 Referensgrupp 

Löpande avstämningar har skett med representanter för stadsledningskontoret 

för att säkerställa ett ”hela-staden” perspektiv, synka innehåll med relaterade 

styrande dokument samt fastställa ansvarsfördelning gällande uppföljning och 

styrning och liknande områden.  
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7 Resultat 
Analysen i arbetet grundar sig i det material som har samlats in genom 

omvärldsbevakningen och samverkan med förvaltningar och bolag. 

7.1 Svagt stöd för stadsövergipande 
servicelöften 
Servicelöften som begrepp har sitt ursprung i vad som benämns som 

tjänstegarantier. Inom offentlig sektor finns det många olika ingångar till hur 

man väljer att benämna dessa åtaganden. Exempel på begrepp som används är: 

serviceförklaring, tjänstedeklaration, servicemål, kvalitetsdeklaration, löfte, 

kvalitetslöfte, servicegaranti, förväntad servicenivå och medborgargarantier. 

Gemensamt är att åtagandena kommuniceras ut i kommunen.  

I många kommuner används tjänstegarantier som ett sätt att ge nämnder 

incitament att beskriva sina tjänster så att det tydligt framgår vad invånare kan 

förvänta sig. Det kan även handla om att se över sina rutiner så att de 

överensstämmer med invånarnas förväntningar. Det är dock inte självklart att 

servicelöften leder till en ökad nöjdhet kring eller ett ökat förtroende för 

kommunal verksamhet. Det finns i nuläget inga studier som pekar på det. 

Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och forskningsledare vid statliga 

tillitsdelegationen, har i samtal med Helsingborgs stad uttryckt att det är oklart 

om tjänstegarantier som till exempel berör handläggningstider är värdeskapande 

för invånaren. Löften om att den som kontaktar en viss nämnd ska få ett svar 

inom ett visst antal dagar (eller liknande utfästelser) säger inte nödvändigtvis 

något om ifall svaret går att förstå eller nyttan därav.  

En nämnd kan i teorin uppfylla garantin fullt ut och ändå få lägsta möjliga betyg 

i en kundnöjdhetsmätning på samma område. Det kan därmed finnas en risk i 

att fokusera på prestation istället för på effekt.9 

”Tjänstelogiken menar att det är användaren av en tjänst som själv 

skapar värdet. Organisationens uppgift är att ge värdeskapandet så 

goda förutsättningar som möjligt. Det betyder att vi istället för att 

garantera ett visst värde måste intressera oss för behoven hos den som 

egentligen skapar värdet (invånaren/eleven/brukaren). Tjänstegarantier 

riskerar därför att cementera en gammaldags föreställning om att vi 

själva har alla svaren på hur en tjänst ska levereras eller utföras. 

Användarens behov, drivkrafter, upplevelser eller förutsättningar för 

att skapa värdet underskattas eller glöms bort.”10 

I Göteborgs Stads program för utveckling av service 2017–2020 slås det fast att 

service påverkas av en rad faktorer. Det kan finnas en risk att staden genom 

 
9 Redovisning av uppdrag att utreda hur tjänstegarantier kan utvecklas, diarienummer 00358/2018, 

Helsingborgs stad 

 
10 Redovisning av uppdrag att utreda hur tjänstegarantier kan utvecklas, diarienummer 00358/2018, 
Helsingborgs stad 
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servicelöften väljer ut enskilda serviceåtaganden som är lätta att garantera och 

därmed tappar helheten samt det som är centralt i verksamheten.  

”Vidare bör även det faktum vägas in att ytterligare löften eller 

liknande skulle öka administration och uppföljning. ”skapar vi merjobb 

för verksamheterna?” och till vilket värde, för vem?” 

– Kontakt med juridiska enheten, Göteborgs Stad 

Att tydliggöra de förväntningar som invånare kan ha på den kommunala 

verksamheten är viktigt ur ett demokratiperspektiv. Likaså är att möta 

invånarnas behov och ta vara på deras upplevelser och förutsättningar. Det 

möjliggör ett reellt inflytande i hur kontakten med staden utformas. Men på en 

stadsövergripande nivå ser vi att andra åtgärder kan ha lika eller större effekt på 

utfallet, till exempel att: 

• säkerställa arbete med redan befintliga, ofta lagstadgade, åtaganden 

• arbeta aktivt med identifierade framgångsfaktorer.11  

På detta sätt undviker vi extra administration och lämnar större utrymme åt 

stadens verksamheter att vara delaktiga i att prioritera de insatser som de ser 

kommer att göra störst skillnad utifrån verksamheternas egna förutsättningar. 

Då kan vi förbättra service med utgångspunkt i våra målgruppers behov. 

7.2 Ett konkret servicemål med egen rådighet 
Det sker ständigt förbättringar av servicen inom stadens förvaltningar och bolag 

på olika områden. Flera av stadens program och handlingsplaner innehåller 

även skrivningar som stärker stadens servicearbete. Däremot saknas en 

gemensam drivkraft och en sammanhållande helhetsbild. Detta kan ett 

servicemål bidra med.  

Verksamheterna pekar på behovet av ett servicemål där man tydligt förstår vad 

som avses. Det vill säga, det får inte finnas ett alltför stort tolkningsutrymme i 

formuleringarna. Det är även viktigt att verksamheter i förvaltningar och bolag 

utgår från sina egna målgrupper och uppdragen som de har i sina reglementen 

eller ägardirektiv. De olika serviceområdena behöver brytas ner och analyseras 

med hjälp av egna brukarundersökningar och behovsinsamlingar.  

Det är dessa mer anpassade insatser som på sikt har möjlighet att leda till en 

förbättrad service, som även kan avspeglas i stadens övergripande mätningar.  

 
11 Utredning av ett stadsövergripande servicelöfte i Göteborgs Stad, se bilaga 
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7.3 Servicemål inbegriper hela 
servicebegreppet 
För att öka stadens tillgänglighet och bli en öppnare kommun har följande 

servicemål arbetats fram: 

Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten med staden som 

enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

Servicemålet har formulerats utifrån en nedan beaktanden som framkommit i 

omvärldsbevakning och samverkan. 

7.3.1 Målgrupper i fokus – utgå från behoven i alla kontakter 

Ett viktigt medskick från omvärldsanalys och samverkan har varit en önskan om 

att sätta användarna av stadens tjänster i fokus och utgå från deras behov. En 

viktig utgångspunkt för detta är att först definiera användarna. Staden tjänster 

används av dess invånare, besökare, föreningsliv, akademi och företagare och så 

vidare. När målgrupper ska ringas in i en målformulering gäller det att inte 

exkludera eller osynliggöra några grupper samtidigt som att målet behöver vara 

slagkraftigt och konkret.  

För att skapa en igenkänning i staden och utgå från det arbete som redan gjorts 

med att ringa in stadens målgrupper har användningen av begreppen boende, 

besökare och näringsliv varit utgångspunkten. I vissa fall kommer det dock att 

vara viktigt att lyfta ut mer specifika målgrupper för att tydliggöra specifika 

behov (exempelvis benämna företagare inom begreppet näringsliv). 

Vidare har det varit viktigt att utgå från användarnas behov och inte överlämna 

till verksamheterna i staden att definiera vad dessa behov är. Därför har fokuset 

på användarnas upplevelse av stadens service varit viktigt att synliggöra. Att 

servicen i staden sker utifrån användarnas behov, och inte bara anpassas eller 

utgår från behoven, förstärker detta perspektiv. 

Serviceinsatser 

Indikatorer utifrån 
verksamheten

Servicenivå

Göteborgs 
Stad

Indikatorer utifrån 
medborgarundersökningar,
företagsundersökningar och 

användartester

Illustration 4. De samlade serviceinsatserna påverkar den övergripande servicenivån 
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Det har även framkommit att upplevelsen av servicen definieras av alla 

kontakter med staden. Dessa kontakter kan ske på många olika sätt – fysiskt, 

digitalt, i sociala medier, via telefon, i chattverktyg och så vidare. Kontakten har 

fått utgöra grunden i arbetet med service eftersom det bedöms vara ett mer 

allomfattande begrepp jämfört med exempelvis mötet, som snarare kan 

associeras till enskilda tillfällen. 

7.3.2 Stadens syn på service 

Servicebegreppet skiljer sig mycket åt mellan bolagen och förvaltningarna i 

staden. I bolagens uppdrag är service, kopplat till kundnöjdhet, ofta centralt i 

affärsplanerna. Det är ett begrepp som används frekvent och är tätt förknippat 

med försäljning och kundkontakt. Inom stadens förvaltningar är det snarare 

innehållet i servicebegreppet som nyttjas. De mest centrala faktorerna som 

framkommer i analysen är tillgänglighet, bemötande och kompetens. 

Tillgänglighet  

Att det är enkelt att ha kontakt med staden är centralt för boende, besökare och 

näringsliv. Tillgänglighet är ett brett begrepp och centralt i både förvaltning 

och bolagssfären. Häri innefattas områden såsom öppettider, välanpassade 

kanaler, tydligt och enkelt språk samt snabba svar. Bredden kan ringas 

in utifrån de åtta tillgänglighetsbegreppen.7  

Bemötande  

Bemötande som en del av service innefattar att alla behandlas lika, att vi lyssnar 

in, återkopplar och är vänliga i alla möten och kontakter. Bemötandet av stadens 

målgrupper har betydelse för förtroendet för staden och den sociala 

sammanhållningen. Det är viktigt att stadens anställda bemöter invånarna på ett 

rättssäkert, opartiskt, etiskt och öppet sätt samt att vi inte diskriminerar 

någon. Att känna sig trygg i kontakten med staden lyfts som särskilt viktig. 

Tryggheten är ett resultat av ett gott och likvärdigt bemötande. 

Kompetens  

Att invånarna får svar på sina frågor och sitt ärende omhändertaget är centralt 

för en god serviceupplevelse. Detta förutsätter att stadens anställda är 

professionella i alla sina kontakter.  

Om invånarna inte upplever att staden levererar och presterar kommer de att 

tappa förtroende för Göteborgs Stad. Om staden inte uppfattas som 

professionell kan stadens legitimitet komma att minska. Detta kan i sin tur leda 

till att de inte vänder sig till staden för att söka hjälp. Att leverera korrekta 

besked och erbjuda lösningar av god kvalitet är därför centralt.  

7.4 Framgångsfaktor: arbeta genom stadens 
fyra förhållningssätt 
En av de allra viktigaste komponenterna för att förbättra stadens service är att 

arbeta med en serviceinriktad organisationskultur. I omvärldsanalysen av 
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framgångsrika implementeringar av serviceinsatser har långsiktigt kulturarbete 

varit nyckeln. Generellt bör det i högre grad fokuseras på sådant som de vi är 

till för upplever som förbättringsområden. Detta kräver ett gemensamt 

förhållningssätt inom hela organisationen. Vid samtal med stadens förvaltningar 

lyfts kopplingen till stadens fyra förhållningsätt som särskilt relevanta. De kan 

vägleda oss i våra uppdrag och hur vi agerar mot varandra och våra målgrupper 

boende, besökare och företagare.  

 

 

Nedan presenteras de framgångsfaktorer för service som har identifierats under 

arbetets gång. Dessa har grupperats utifrån stadens fyra förhållningssätt. 

7.4.1 Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 

Omvärldsanalys för att förstå förväntningar och behov 

Genom att studera beteenden och ta del av studier och undersökningar kring 

boende, besökare och näringsliv och deras livssituationer, samt analysera dessa 

i förhållande till stadens verksamheter, kan vi skapa större förståelse kring 

förväntningar och fokusera på utveckling i linje med målgruppernas behov. 

7.4.2 Vi bryr oss 

Konsekvent och respektfullt bemötande 

Att möta de vi är till för på ett rättssäkert, sakligt, opartiskt och normmedvetet 

sätt, fritt från diskriminering, är viktigt för att stärka tillit och förtroende för 

staden och dess verksamheter. Vikten av detta tydliggörs även inom arbetet med 

en jämlik stad.  

Förtydliga förväntningarna  

Att förstå och förhålla sig till användarnas förväntningar är en viktig 

demokratiaspekt. Det kan exempelvis röra sig om att tydliggöra svars- och 

handläggningstider, eller att försäkra sig om att det finns system för att 

omhänderta och ta ansvar för inkomna ärenden.    

Effektivare servicekanaler med god tillgänglighet 

Det behöver vara enkelt och tillgängligt att ta kontakt med staden. Det är 

därmed viktigt att kontinuerligt arbeta med de olika tillgänglighetsaspekterna 

och ta hänsyn till bredden av kanaler för att kommunicera med staden. 
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7.4.3 Vi arbetar tillsammans 

Gemensamma processer för synpunkter och klagomål 

Det är viktigt att ha system och arbetssätt som stödjer en hantering av boende, 

besökare och näringslivs synpunkter, klagomål och krångel. Dels behöver 

enskilda ärenden tydligt kunna följas i staden, dels behöver ärenden aggregeras 

för att vi ska kunna synliggöra och åtgärda strukturella problem. 

7.4.4 Vi tänker nytt 

Analysera ”onödig efterfrågan” 

Det finns en stor potential i analysen av de kontakter som tas med staden. 

Genom att synliggöra de kontakter som sker ”i onödan” på grund av att 

informationen eller självservicen inte är tillräcklig kan stadens service 

utvecklas.  

Större fokus på att fånga behoven och förväntningarna hos invånarna 

Stadens tjänster och service bör utformas utifrån boende, besökare och 

näringslivs behov. Det kan handla om olika former av delaktiggörande eller 

inkluderande angreppssätt, så som användardriven innovation och liknande 

metoder. 
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8 Förslag 
Konsument- och medborgarservice föreslår att:  

• Ett övergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla förvaltningar, 

nämnder, bolag och bolagsstyrelser i Göteborgs Stad att förhålla sig till. 

Förslag på servicemål: 

 

Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten med staden som 

enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov. 

 

• Målet följs upp genom följande övergripande indikatorer för att följa 

långsiktigt utfall: 

o Upplevt bemötande vid kontakt med tjänsteperson i Göteborgs Stad 

(SCB) 

o Upplevd nöjdhet om att få svar på sina frågor vid kontakt med 

Göteborgs Stad (SCB) 

o Andel som har ett stort förtroende för att Göteborgs stad behandlar 

kommunens invånare lika (SOM) 
o Upplevd nöjdhet (NKI) med kommunens service inom områdena 

brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. (INSIKT) 

Ovan indikatorer mäts i undersökningar som årligen genomförs i staden. 

Detta möjliggör en långsiktig kontinuitet och en jämförelse över tid av 

indikatorerna. 

• Verksamheterna i staden ges rådighet att utifrån eget reglemente, 

ägardirektiv och dess målgrupper bryta ner målet till ett verksamhetsnära 

mål samt föreslå egna indikatorer för uppföljning.  

• Inte gå vidare med stadsövergripande servicelöften och att stadens 

förvaltningar, nämnder och bolag istället arbetar vidare med andra åtgärder 

som identifierats som framgångsfaktorer inom service. 

• Konsument- och medborgarservice ger stadens förvaltningar och bolag 

tillgång till stöd och informationsmaterial kring framgångsfaktorer och 

relevanta indikatorer för bättre service. 
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9 Källor 

9.1 Litteratur 
• En stad för alla? Om mänskliga rättigheter och tillgänglighetsbegreppet som grund i 

planering och uppföljning. Ett metodstöd från konsument- och medborgarservice 

• Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och 

företagare 2017–2020. 

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026.  

• Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. 

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 

• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026 

• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035  

• Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 

• Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap  

• Göteborgs Stads policy för kommunikation 

• Göteborgs stads policy för digitalisering och IT 

• Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 

• Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

• Helsingborgs Stads servicepolicy (2016). 

• Utredning struktur för servicelöften från Göteborgs Stad 

• Redovisning av uppdrag att utreda hur tjänstegarantier kan utvecklas, diarienummer 

00358/2018, Helsingborgs Stad 

• Renman, P 2013 

9.2 Samtal 
• Dåvarande stadsdelarnas 10-grupp inom Äldreomsorg samt Individ- och 

familjeomsorg 

• Eric Thorén, digitaliserade informationskedjor, Skatteverket 

• Malin Lundström, försäljningschef och ansvarig för kundservice på Liseberg 

• Malin Johnsson, krångelombudsman Helsingborgs Stad 

• Stadsledningskontoret:  

o Catarina Tholin Sjögren planeringsledare, Beslutsunderlag, utredning och 

styrning  

o Annika Andersson planeringsledare, Kvalitet och verksamhet 

o Maria Augustsson planeringsledare, Uppföljning och uppsikt 

• Stadens nätverk för controllers 

9.3 Undersökningar 

• Medarbetarenkäten 2020  

• Mystery calls undersökning via Kontaktcenter 2018, 2019, 2020 

• INSIKT helårsrapport 2020 

• SCB Medborgarundersökning 2020 
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• SOM-undersökningen i Göteborg 2019 

9.4 Workshoppar om stadsövergripande 
servicemål och servicelöften 

9.4.1 Närvarande förvaltningar 

• Arbetsmarknad och Vuxenutbildning  

• Förskoleförvaltningen  

• Stadsledningskontoret 

• Idrotts- och föreningsförvaltningen 

• Intraservice 

• Kulturförvaltningen  

• Kretslopp och Vatten  

• Miljöförvaltningen  

• Park- och Naturförvaltningen 

• Social resursförvaltningen 

• Stadsbyggnadskontoret 

• Utbildningsförvaltningen  

9.4.2 Närvarande bolag 

• Boplats 

• Business region 

• Framtiden AB 

• Försäkrings AB Göta Lejon 

• Gryaab 

• Got Event AB 

• Göteborg & Co AB 

• Göteborg Energi 

• Göteborgs Stads Leasing AB 

• Higab 

• Liseberg 

• Stadsteatern 

• Älvstranden 

9.5 Webben 
• Göteborgs Stads styrdokument 

• Intranät.goteborg.se 
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10 Bilagor 

10.1 Utredning av ett stadsövergripande 
servicelöfte i Göteborgs Stad 
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1. Sammanfattning 
Denna rapport utreder servicelöften som form för att stärka stadens service.  

I rapporten definieras servicelöften som begrepp och en genomlysning av hur 

staden och andra aktörer valt att arbeta med liknande verktyg presenteras. En 

analys har genomförts kring hur servicelöften kan antas bidra till att stärka 

stadens service för att Göteborgs Stad ska bli en mer tillgänglig och öppen 

kommun. Utredningen kommer till slutsatsen att tjänstegarantier inte är den 

mest effektiva ansatsen i nuläget för att driva fram bättre service för 

göteborgarna. Förslaget är således att inte gå vidare med att utveckla 

servicelöften i Göteborgs Stad. 

2. Uppdragsbeskrivning 
I Göteborgs Stads budget för 2020 fick nämnden för konsument- och 

medborgarservice i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicemål och 

servicelöften åt kommunens förvaltningar och nämnder att förhålla sig till, med 

syftet att skapa en mer öppen och tillgänglig kommun.  

I budgeten beskrivs att nämnden för konsument- och medborgarservice ofta är 

första kontakten för medborgarna och har till uppgift att leda människor rätt i 

sina kontakter med staden. En uppgift som försvåras av att det ofta inte går att 

nå ansvarig inom staden. I budgeten för 2021 utökades uppdraget till att även 

inkludera stadens bolag.  

3. Bakgrund 

3.1 Definition servicelöfte 

Servicelöften som begrepp har sitt ursprung i vad som benämns som 

tjänstegarantier. Att lämna garanti på utfallet av en tjänst uppmärksammades 

först inom den privata sektorn där man började använda tjänstegarantier dels för 

att marknadsföra sina tjänster, dels som ett verktyg för kvalitetsutveckling.1 

Inom den privata sektorn talar en tjänstegaranti om vilken kompensation 

kunden får om servicen inte lever upp till vad som utlovats. Denna typ av 

definition återfinns i marknadsföringsforskningen. Det skiljer sig något åt 

forskare emellan vad en tjänstegaranti förväntas innehålla. Jens Hogreve och 

Dwayne D. Gremler menar att en tjänstegaranti ska bestå i två delar: servicen 

ska tillfredsställa kunden och gör den inte det så ska kunden ersättas. 2 

Marknadsföringsprofessorn Christopher Hart menar däremot att en 

tjänstegaranti ska bestå av fem steg och vara: ovillkorlig, lätt att förstå och 

 
1 Renman, P 2013:21 
2 Hogreve & Gremler 2009:324 
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kommunicera, meningsfull, enkel att åberopa och snabb att ta del av. 3 Den 

gemensamma nämnaren är dock att lämna en garanti på utfallet av en tjänst.   

Tjänstegarantier började utvecklas inom kommunal verksamhet i slutet av 1990-

talet och inrättades med syfte att bidra till förbättrad kvalitet, effektivitet, öka 

invånarinflytandet samt stärka förtroendekapitalet.4 Servicedeklarationer i 

svensk offentlig sektor prövades för första gången 2001 då ett 20-tal 

myndigheter fick i uppdrag av regeringen att bedriva försöksverksamhet. 

Resultaten utvärderades av Statskontoret 2003 som i sin slutrapport bland annat 

diskuterar svårigheterna med olika former av kompensation i offentlig 

verksamhet. Idag är utgångspunkten ofta att fastställa en servicenivå och 

tydliggöra vilka tjänster eller service som kommunen erbjuder.  

Vad kommuner eller regioner väljer att kalla dessa åtaganden är olika. Några 

exempel på begrepp som används är: serviceförklaring, tjänstedeklaration, 

servicemål, kvalitetsdeklaration, löfte, kvalitetslöfte, servicegaranti, förväntad 

servicenivå och medborgargarantier. Dessa åtaganden erbjuder oftast inte en 

regelrätt ersättning, utan har omformulerat garantin till att istället vilja ge någon 

form av upprättelse.5 Upprättelse i det här fallet är vanligtvis en förklaring till 

varför man inte levt upp till sitt åtagande och en möjlighet att rätta till det som 

har gått fel.  

3.2 Historik servicelöften Göteborgs stad 

Redan 2015 arbetades det i Göteborgs Stad med en servicepolicy och i samband 

med detta arbete påbörjades även tankar kring servicelöften för staden. Under 

arbetets gång prioriterades dessa bort ur policyn då denna skulle vara mer 

generell.  

Utdrag ur servicepolicyn 

Tillsammans med servicepolicyn och principer för service har ett antal 

servicelöften tagits fram för att konkretisera arbetet med extern service. Dessa 

servicelöften är skrivna utifrån medborgarperspektivet och ska publiceras på 

stadens hemsida ett år efter att servicepolicyn antagits. Stadens förvaltningar får 

på det sättet en möjlighet att rigga i sina organisationer och verksamheter för att 

kunna leverera enligt servicelöftena.  

Servicelöftena som ska publiceras föreslås vara:  

• Det ska vara lätt för dig att komma i kontakt med oss. Det betyder att 

det alltid finns flera olika sätt att nå oss, till exempel genom personliga 

möten, telefon och e- post.  

 
3 "Christopher Hart 1988, The power of unconditional service guarantees: (Harvard Business 
review) 
4 Renman, P 2013:33-34 
5 Renman, P 2013:31 
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• Om du kontaktar oss via e-post så lovar vi att vi återkommer till dig 

snarast möjligt och senast inom två arbetsdagar. Om du har talat in ett 

meddelande på ett telefonsvar gäller samma sak.  

• Om vi inte är tillgängliga när du söker oss på telefon så får du via vårt 

hänvisningssystem ett tydligt besked om när vi kan nås, samt möjlighet 

att lämna meddelande på telefonsvar.  

• Vi svarar i telefon och på våra telefonsvarare med för- och efternamn, 

och har våra kontaktuppgifter i de mejl vi skickar. Allt för att göra det 

enklare och tydligare för dig.  

• Vi ser klagomål och synpunkter som en möjlighet att utveckla 

verksamheten. Blanketter för klagomål eller synpunkter finns på 

hemsidan samt synligt i varje verksamhetslokal. Varje förvaltning har 

rutiner för att ta emot, analysera och återkoppla klagomål eller 

synpunkter.  

• Du ska alltid förvänta dig att vi hjälper varandra och samarbetar för att 

ge dig en god service på ett effektivt sätt. 

Inom ramen för ”Program för utveckling av service 2017–2020” gjorde 

konsument- och medborgarservice 2019 en utredning för att identifiera de 

kommunala tjänster där servicen skulle kunna tänkas stärkas av servicelöften. 

Under utredningen gjordes studiebesök i Mölndals stad och Helsingborgs stad 

samt fördes dialog med Skatteverket och Liseberg AB. Denna utredning har sin 

utgångspunkt i den tidigare utredningen och drar lärdomar från de kontakter 

som togs då.   

3.3 Göteborgs Stads arbete med service 
och tjänstegarantier 

  
Göteborgs Stad har de senaste åren gjort eller påbörjat ett flertal förflyttningar i 

syfte att påverka struktur och kultur mot bättre service. Med service avses all 

information, kommunikation och olika kontakter med de vi är till för: boende, 

besökare och näringsliv Nedan redogörs exempel på vad staden gör idag för att 

vara en tillgänglig och öppen kommun för de vi är till för. 

1.1.1 Tjänstegarantier 

Idag finns det garantier eller löften som kommuniceras på goteborg.se till 

boende besökare och näringsliv. Exempel på sådana är: 

Värdighetsgarantier inom vård och omsorg 

Det ska vara tydligt för de som har hemtjänst vad man kan förvänta sig av vård 

och omsorg i Göteborgs Stad. De fem garantierna är: trygg hemma, veta hur 

dagen ser ut, känna till vem som kommer, planera tillsammans och avlösning i 

hemmet.   
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Restidsgaranti för serviceresor 

Om en resenär har fått vänta mer än 20 minuter på bilen eller bussen har denne 

rätt till ersättning motsvarande egenavgiften för en resa inom Göteborg. I vissa 

fall ersätts även eventuella merkostnader. 

Så städar vi staden 

Staden har tydliga riktlinjer för när och hur staden städas, till exempel för hur 

ofta soptunnor töms, när gruset sopas upp efter vintern eller när det är dags att 

börja grusa inför kommande vintersäsong.  

Stöttar polisens medborgarlöften 

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområden, polisområden och 

Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar gör till invånarna i stadsdelen under ett 

år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett 

problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande 

samverkansarbetet. 

Deklaration för starkare demokrati 

I och med undertecknandet åtar sig Göteborgs Stad att aktivt stå upp för 

demokratin, sprida kunskap om det demokratiska systemet och bidra till det 

demokratiska samtalet. 

Utfästelser från förskolan 

Från och med augusti det året ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri 

förskola 15 timmar i veckan, enligt skolans läsårstider. Kommunen måste 

erbjuda avgiftsfri allmän förskola, men det är vårdnadshavaren som bestämmer 

om de vill att barnet ska gå i den allmänna förskolan. Förskolan bestämmer 

sedan hur tiden ska fördelas. 6 

Plats ska erbjudas inom fyra månader från det att vårdnadshavarna anmält 

behov av plats (8 kap. 14 § skollagen). Detta innebär att vårdnadshavare som 

ansökt med minst fyra månaders framförhållning ska erbjudas plats i så nära 

anslutning till önskat tillträdesdatum som möjligt. 7 

Regler för e-post 

Göteborgs Stad har regler för användande av e-post där det tydligt framgår att 

alla medarbetare är skyldiga att kolla sin e-post minst en gång per dag och att 

alla förvaltningar ska ha minst en officiell e-postadress, som även den ska 

kontrolleras en gång per dag.8  

 

 

 
6 https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/sa-fungerar-
forskola/vem-far-
plats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdx9Qo3
1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBrnyI6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
7 
8 Göteborgs Stads regler för användande av e-post. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/sa-fungerar-forskola/vem-far-plats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdx9Qo31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBrnyI6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/sa-fungerar-forskola/vem-far-plats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdx9Qo31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBrnyI6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/sa-fungerar-forskola/vem-far-plats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdx9Qo31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBrnyI6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem/sa-fungerar-forskola/vem-far-plats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdx9Qo31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBrnyI6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Exempel från goteborg.se 

Bildtext: utklipp av garantier eller löften som kommuniceras på goteborg.se till 

boende besökare och näringsliv.  

3.4 Skyldighet enligt lag 
Den kommunala verksamheten är styrd av lagar och regler, så även gällande 

frågor om service och tillgänglighet. Grunden för den offentliga verksamhetens 

serviceskyldighet finns i Förvaltningslagen (2017:900): 

Service 

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga 

och enkla. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan 

ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är 

lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 

myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. 

 

7 §   En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och 

informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. 

 

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs 

för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten 

enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna 

handlingar. 

Exempel på andra lagar som styr offentlig förvaltning är kommunallagen, 

offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, socialtjänstlagen 

(SOL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen 
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(HSL), skollagen, dataskyddsförordningen och i vissa fall lagen om vård av 

missbrukare (LVM), 
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4. Resultat 

 

4.1 Svagt stöd för värdet av servicelöften 
Mellan 2014–2018 var det 58 kommuner som redovisade till Statistiska 

Centralbyrån (SCB) att de hade tjänstegarantier eller servicedeklarationer på 

alla förvaltningar. 105 kommuner uppgav att de hade tjänstegarantier eller 

servicedeklarationer inom vissa förvaltningar9. Siffrorna visar att 

tjänstegarantier är relativt vanligt förekommande bland kommuner. Trots detta 

är det inte lätt att hitta forskning eller utvärderingar på området.  

De större skrifterna som finns är dåvarande Kommunförbundets rapport om 

projektet Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet med rapporten 

”Kvalitetsdeklarationer - Erfarenheter från åtta kommuner” från 2001 samt 

”Lyssna för att lära och lova – utvärdering av en försöksverksamhet med 

servicedialoger och serviceåtaganden” från Statskontoret 2003. Båda 

rapporterna tillkom för att utvärdera respektive projekt precis efter att de hade 

avslutats, vilket är för kort tid för att se några långsiktiga bestående effekter.  

Tjänstegarantier har ofta studerats inom den privata sektorn, i sammanhang så 

som hotell, restaurang och annan besöksnäring. Då är tjänstegarantin ett sätt att 

uppnå kundnöjdhet genom att servicenivån rättas till, när något har felat. 

Tanken är att tjänstegarantin motverkar eventuella uttalanden om kvaliteten som 

är av negativ art. (Renman 2013:7) Statskontorets utvärdering från 2003 är helt 

baserad på de deltagande myndigheternas egna utvärderingar av respektive 

delprojekt och inte på huruvida medborgarna har upplevt bättre service. Under 

samma tid bedrev dåvarande Kommunförbundet ett projekt med åtta kommuner 

under namnet ”Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet”. Inte heller här 

gjordes någon utvärdering ur invånarperspektiv. Det är med andra ord svårt att 

veta vilket värde som skapades för den enskilde invånaren utifrån dessa båda 

projekt.   

Helsingborgs stad hade i uppdrag att utreda hur de kunde utveckla sina 

tjänstegarantier och samtalade då med Martin Fransson, doktor i 

företagsekonomi och forskningsledare vid statliga tillitsdelegationen. Han 

menar att det är oklart om tjänstegarantier som till exempel berör 

handläggningstider är värdeskapande för invånaren. Löften om att den som 

kontaktar en viss nämnd ska få ett svar inom ett visst antal dagar (eller liknande 

utfästelser) säger inte nödvändigtvis något om svaret går att förstå eller nyttan 

därav. En nämnd kan i teorin uppfylla garantin fullt ut och ändå få lägsta 

möjliga betyg i en kundnöjdhetsmätning på samma område. Det kan därmed 

finnas en risk i att fokusera på prestation istället för på effekt.10 

 
9 Siffrorna är från förra mandatperioden och inga mer aktuella siffror från SCB finns förrän 
innevarande mandatperiod är avslutad. 
10 Redovisning av uppdrag att utreda hur tjänstegarantier kan utvecklas, diarienummer 

00358/2018, Helsingborgs Stad 
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Tjänstelogiken menar att det är användaren av en tjänst som själv 

skapar värdet. Organisationens uppgift är att ge värdeskapandet så 

goda förutsättningar som möjligt. Det betyder att vi istället för att 

garantera ett visst värde måste intressera oss för behoven hos den som 

egentligen skapar värdet (invånaren/eleven/brukaren). Tjänstegarantier 

riskerar därför att cementera en gammaldags föreställning om att vi 

själva har alla svaren på hur en tjänst ska levereras eller utföras. 

Användarens behov, drivkrafter, upplevelser eller förutsättningar för 

att skapa värdet underskattas eller glöms bort.11 

Marknadsföringsforskaren Christopher Hart skriver i sin definition av 

tjänstegarantin att den ska vara meningsfull. Det finns en risk att vissa typer av 

löften blir detsamma som eller snarlikt det vi som kommun enligt lag är ålagda 

att göra. Det finns en rad sådana exempel att finna på kommuners hemsidor. 

”Vårt mål är att leverera ett dricksvatten som alltid är tjänligt enligt 

Livsmedelsverkets krav i dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30.”12 

– Stockholms Stad Vatten och Avlopps servicemål 

Göteborgs Stads stadsjurist uttrycker det på följande sätt: 

”När vi bryter mot lagar eller inte håller det vi lovar så finns en 

oberoende part kopplat till det som antingen ger vite och/eller ser till 

att förändring sker, exempel JO eller Skolinspektionen. Stadens 

verksamheter har svårt nog att hålla det vi "måste" leverera, ska vi 

lägga på mer? Hur kontrollerar vi att detta följs, om vi inte gör det vad 

händer då? Mer än att vi ska göra bättre nästa gång.” 

- Kontakt med juridiska enheten, Göteborgs Stad 

I kontakt med Härryda kommun ställer vi bland annat frågan ”Upplever ni 

någon skillnad i att ni når mål om exempelvis förskoleplats inom fyra månader i 

större utsträckning än innan servicegarantierna infördes?” och får till svar: 

”Jag skulle inte säga att det påverkat produktionen. Den skall ju 

uppfyllas oavsett.” 

- Kontakt med Härryda kommun 

 

4.2 Sevicelöftens funktion 
En viktig princip för framtagandet av tjänstegarantier13 inom offentlig 

verksamhet är att utgå från vilken funktion som denna typ av åtaganden fyller. 

 
11 Redovisning av uppdrag att utreda hur tjänstegarantier kan utvecklas, diarienummer 00358/2018, 
Helsingborgs Stad 
12 Stockholms Stad Vatten och Avlopps servicemål för vatten 
13 I följande stycke används främst begreppet tjänstegaranti då detta är det samlade begreppet för 

olika insatser liknande servicelöfte. I citat och liknande nämns servicelöfte som begrepp. 
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Det är även viktigt att titta på meningsfullheten i nyttjandet av dessa inom 

grupperna politiker, tjänstepersoner och invånare.  

Möta och förtydliga förväntningar 

När andra kommuner studeras framkommer att tjänstegarantier används som ett 

sätt att ge nämnder incitament att beskriva sina tjänster så att det tydligt framgår 

vad invånare kan förvänta sig. Det kan även handla om att se över sina rutiner 

så att de överensstämmer med invånarnas förväntningar.  

”Våra servicelöften talar om vad du kan förvänta dig av oss i olika 

frågor. De innehåller också information om var du kan vända dig med 

synpunkter, klagomål, beröm och förslag till förbättringar.” 

- Arboga kommun14 

 

Visa kvalitén och ta tillvara synpunkter och klagomål 

Tjänstegaranti kan vara ett sätt att visa på vilken kvalitet som den erbjudna 

tjänsten ska innehålla. Det signalerar också en vilja att utveckla kvaliteten 

genom att ta vara på synpunkter och klagomål. Om det följs upp årligen kan det 

ge politiken möjlighet till prioriteringar då det kan bli tydligare vad som 

produceras och koppla det till ekonomin. Det kan även tänkas underlätta 

ekonomistyrningen i syfte att göra verksamheten mer effektiv.  

Ta tillvara invånarnas behov, upplevelser och förutsättningar 

Tjänstegarantier är en utfästelse från politiken, men det gäller att göra detta nära 

brukare eller boende. Ett sådant arbete kan leda till insikter om vad det är som 

skapar värde för invånarna.  

”Prata med brukarna och låt det ta tid. (…) Vi fick till exempel veta att 

det inte var så viktigt för dem att kompenseras med pengar om inte 

garantierna höll. De tyckte att vi så fall köpte oss fria och så ville de 

inte ha det. För de politiker i nämnden som var med och träffade 

pensionärerna var det ett lyft. De fick verkligen veta vad som är viktigt 

för pensionärerna.” 15 

Många kommuner beskriver just det som citatet ovan säger, nämligen att de i 

framtagandet av tjänstegarantier fick upp ögonen för invånar- och 

brukarperspektivet. Frågor så som ”vad erbjuder vi, på vilket sätt och varför?” 

aktualiserades. Tjänstegarantin kan därmed sätta fokus på ett arbetssätt där 

invånaren sätts i fokus. 

4.3 Förutsättningar vid införande av 
servicelöften 

Det finns flera förutsättningar som är viktiga att beakta för att servicelöften ska 

bli framgångsrika.  

 
14 Arboga kommuns servicelöfte 
15 Tjänstegarantier, kvalitetsgarantier, servicedeklarationer, kvalitetsdeklarationer - Erfarenheter från 
åtta kommuner i projektet ”Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet” Svenska 
kommunförbundet. 



   
 

 

Utredning av ett stadsövergripande servicelöfte i Göteborgs Stad 12 (17) 

En rapport som utreder servicelöften som form för att stärka stadens service.  

Göteborgs Stad  2020-09-22 

Förankring och implementering 

Förankring och implementering är två centrala ord som är återkommande när 

införande beskrivs. Implementeringen av servicelöfte behöver föregås av en 

grundläggande förankring där politiker, tjänstepersoner och mottagare 

involveras. Det kan handla om olika metoder för att fånga behoven hos olika 

målgrupper och yrkesgrupper i utformandet av åtagandet. 

 

Medarbetarna behöver ha en fördjupad förståelse för vad servicelöften innebär 

och hur de påverkar deras dagliga arbete. Medarbetarna är de som gör löftena 

levande. Omfattande kommunikationsinsatser till medarbetarna i och med 

införandet är därför av största vikt för att informera om vad det innebär, skapa 

förståelse för det samt hur det ska följas upp, dokumenteras och revideras. 

Chefer och ledning i förvaltningarna behöver driva arbetet i allt från styrning 

tills att det blir en integrerad del av den dagliga verksamheten. 

Förankringsarbetet är av största vikt.   

Vidare behöver ett gediget informationsarbete göras som riktar sig till brukarna 

eller boende om införandet, för att tydliggöra vad löftena syftar till och hur de 

påverkar dessa grupper. Kommunikationen behöver ske på olika sätt för att 

säkerställa att alla målgrupper nås ur ett jämlikhetsperspektiv. I arbetet med 

Göteborgs Stads värdighetsgarantier är en viktig del att medarbetarna upprättar 

värdighetsgarantierna tillsammans med brukarna. Detta för att ta reda på vad 

värdighet är för just den brukaren, vilket är grundläggande för att brukaren ska 

kunna säga om hen är nöjd eller missnöjd med värdighetsgarantin. När 

avvikelser sker ska dessa sedan följas upp för att kunna undvikas till nästa gång. 

Arbetet behöver ske på individnivå och då är det centralt att medarbetarna 

anammat värdighetsgarantin och medvetet använder den i det dagliga arbetet.  

Stadens arbete med att ta fram värdighetsgarantierna för äldreomsorg som 

infördes 2014, föregicks av ett treårigt projekt med särskilt statsbidrag från 

Socialstyrelsen. Arbetet med förankring innefattade bland annat fokusgrupper 

med brukare av äldreomsorg och diskussionsunderlag som togs fram till 

politiker, pensionärsråd och medarbetare. Intervjuer genomfördes också med 

yrkesgrupper inom äldreomsorgen utifrån olika frågeställningar.16  

Implementering kräver avsättning i tid samt personella och ekonomiska 

resurser. Erfarenheter från andra kommuner som gjorts i projektform pekar på 

att tid är en viktig faktor. Svenska Kommunförbundet, numera Sveriges 

Kommuner och Regioner, samordnade införandet av tjänstegarantier i åtta olika 

kommuner och tryckte i sin rapport på att införandetiden på 1,5 år upplevdes 

som kort.17 

Underhåll och uppföljning 

Ytterligare två centrala ord är underhåll och uppföljning. För att kunna arbeta 

effektivt krävs intern styrning och riktlinjer för att systematiskt följa upp och 

utvärdera arbetet. Arbetet med servicelöften kan därmed kräva en översyn 

 
16 Tjänsteutlåtande Förslag till värdighetsgarantier 2014 
17 Tjänstegarantier, kvalitetsgarantier, servicedeklarationer, kvalitetsdeklarationer - Erfarenheter från 
åtta kommuner i projektet ”Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet” Svenska 
kommunförbundet. 
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genom styr- och ledningssystem. Det behöver också finnas ett välfungerande 

system som möter och hanterar klagomål, samt en struktur med system, rutiner 

och rapporter för att hantera, redovisa och analysera informationen. Även på 

denna punkt är medarbetarnas roll ytterst central eftersom det är de som 

kommer att hantera klagomålen och därmed behöver vara väl insatta i hur de 

ska agera. I arbetet med att ta fram stadens värdighetsgarantier för äldreomsorg 

kom man fram till att just uppföljning såväl som koppling till styrsystemen var 

central:  

Garantierna bör knytas till styrsystemen så att de blir naturliga inslag i 

kommunens arbete. Vidare beskrivs att garantierna som tas fram inte 

ska gälla för alltid utan måste utvärderas årligen utifrån hur de har 

fungerat, men också utvecklas utifrån nya krav och behov.18 

För att hålla garantierna aktuella behövs därmed en översyn göras med relativt 

frekventa intervaller då dessa kan behöva revideras, införas eller tas bort. För att 

löftena ska vara trovärdiga är det därtill en förutsättning att det är enkelt och lätt 

att komma i kontakt med den som har utfärdat dem. 

Erfarenheterna från andra kommuner visar att det kan vara svårt att hålla 

garantierna levande. Det gäller att inte bara fokusera på att medarbetare, 

politiker och boende ska känna till dem, utan garantierna måste även in i 

framtida processer som verksamhetsplaner och budgetarbete.  

4.4 Slutsats i frågan: Kan servicelöften 
antas bidra till målet att bli en mer 
tillgänglig och öppnare kommun?  

I detta avsnitt besvarar vi frågan om servicelöften kan antas bidra till målet att 

bli en mer tillgänglig och öppen kommun.  

Att tydliggöra de förväntningar som invånare kan ha på den kommunala 

verksamheten är en viktig demokratiaspekt. Likaså är att ta tillvara invånarnas 

behov, upplevelser och förutsättningar. Det möjliggör ett reellt inflytande över 

kontakten med kommunen. För att det politiska systemet ska bibehålla sin 

legitimitet behöver förväntningarna gentemot invånarna förtydligas och deras 

synpunkter omhändertas. Med det sagt är det dock inte självklart att 

servicelöften driver en ökad nöjdhet eller ett ökat förtroende för kommunal 

verksamhet. Det finns inga långtidsstudier som pekar på det. 

I Program för utveckling av service 2017–2020 slås det fast att service påverkas 

av en rad faktorer. Det kan finnas en risk att staden genom servicelöften väljer 

ut enskilda serviceåtaganden som är lätt att garantera och tappar därmed 

helheten samt det som är centralt i verksamheten.  

 
18 Tjänsteutlåtande Förslag till värdighetsgarantier 2014 
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”Vidare bör även det faktum vägas in att ytterligare löften eller 

liknande skulle öka administration och uppföljning. ’Skapar vi merjobb 

för verksamheterna?’ och till vilket värde, för vem?”19 

- Kontakt med juridiska enheten, Göteborgs stad 

Om vi ser till nyttan som tjänstegarantier kan bidra med, så som större insikt i 

att utgå från behoven hos de vi är till för, tydliggörande av våra 

serviceåtaganden eller visa på kvalitet, ser vi att andra åtgärder kan ha lika eller 

större effekt på utfallet. Genom att arbeta med de redan befintliga, ofta 

lagstadgade åtaganden, vi har att följa och de tjänstegarantier vi redan har åtagit 

oss ser vi att våra resurser nyttjas mest effektivt. Vi undviker extra 

administration och lämnar större utrymme för stadens verksamheter att vara 

delaktiga och prioritera de insatser för att höja servicenivåerna som de ser 

kommer att göra störst skillnad för de som just de är till för.  

Den här utredningen har kommit till slutsatsen att tjänstegarantier inte är 

den mest effektiva ansatsen i nuläget för att driva fram bättre service för 

göteborgarna. Förslaget är således att inte gå vidare med att utveckla 

servicelöften i Göteborgs Stad. 

 

.  

  

  

 
19 Utredning struktur för servicelöften från Göteborgs Stad 
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http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/2544f1d92e0dd023c12581be003fdec3/$FILE/14B_Ny_bilaga_1_Goteborgs_Stads_%20program_for_en_%20jamlik_stad%202018_2026.pdf
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/25A71B484BD8ABD9C1258418003E3690/$File/WEBVBH922G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/25A71B484BD8ABD9C1258418003E3690/$File/WEBVBH922G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/25A71B484BD8ABD9C1258418003E3690/$File/WEBVBH922G.pdf?OpenElement
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Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och arbetsmiljö 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbo

k/Forfattn.nsf//B961B399E3371269C1258514003A0089/$File/MSKDBLYEE3

.pdf?OpenElement 

Så kan Göteborgs Stad utveckla sin servicekultur så att det gynnar dem vi är till 

för 2020-01-15  Diarnienummer N043-0069/20 

Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och 

företagare 2017-2020 Diarienummer N043-1151/15 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbo

k/Forfattn.nsf//0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/WEBVBHN39

2.pdf?OpenElement 

Tjänsteutlåtande Förslag till värdighetsgarantier 2014, diarienummer  

https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/namndhandlingar

arkiv/samrumportalarkiv.nsf/6828278906BF37D7C1257CE1003446B5/$File/H

andling_2014_nr_71.pdf?OpenElement 

Göteborgs Stads regler för användande av e-post. 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbo

k/Forfattn.nsf//A31ABF2B9A3E0ECBC1257B1F0045C025/$File/WEBVBHG

38B.pdf?OpenElement 

Strategier för ett utvecklat kundarbete - Riktlinje för kundarbete på 

stadsbyggnadskontoret 

https://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/LIS/Verksamhetshandbok/vhandb

ok.nsf//3E92A058A6EE94F9C12583770030D2B3/$File/WEBVBJQ37U.pdf?

OpenElement 

 

Webbsidor 

Arboga kommuns servicelöfte 

https://www.arboga.se/download/18.12550ff71605075361596401/15136767

08464/Servicel%C3%B6fte-folder.pdf 

Gällivare kommun 

http://www.gellivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Stod-till-personer-med-

funktionsnedsattning/Servicedeklaration/ 

Härryda kommuns servicegarantier 

https://www.harryda.se/kommunochpolitik/servicegarantier.4.10e472a7161291

8f1ea8161c.html 

Mölndal Stads servicelöfte 

https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/kvalitet-och-

utveckling/servicelofte.html>  

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/B961B399E3371269C1258514003A0089/$File/MSKDBLYEE3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/B961B399E3371269C1258514003A0089/$File/MSKDBLYEE3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/B961B399E3371269C1258514003A0089/$File/MSKDBLYEE3.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/WEBVBHN392.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/WEBVBHN392.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/0B0341AFD0E5E26CC12581E80035C276/$File/WEBVBHN392.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/namndhandlingararkiv/samrumportalarkiv.nsf/6828278906BF37D7C1257CE1003446B5/$File/Handling_2014_nr_71.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/namndhandlingararkiv/samrumportalarkiv.nsf/6828278906BF37D7C1257CE1003446B5/$File/Handling_2014_nr_71.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/namndhandlingararkiv/samrumportalarkiv.nsf/6828278906BF37D7C1257CE1003446B5/$File/Handling_2014_nr_71.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/A31ABF2B9A3E0ECBC1257B1F0045C025/$File/WEBVBHG38B.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/A31ABF2B9A3E0ECBC1257B1F0045C025/$File/WEBVBHG38B.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/A31ABF2B9A3E0ECBC1257B1F0045C025/$File/WEBVBHG38B.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/LIS/Verksamhetshandbok/vhandbok.nsf/3E92A058A6EE94F9C12583770030D2B3/$File/WEBVBJQ37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/LIS/Verksamhetshandbok/vhandbok.nsf/3E92A058A6EE94F9C12583770030D2B3/$File/WEBVBJQ37U.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/LIS/Verksamhetshandbok/vhandbok.nsf/3E92A058A6EE94F9C12583770030D2B3/$File/WEBVBJQ37U.pdf?OpenElement
https://www.arboga.se/download/18.12550ff71605075361596401/1513676708464/Servicel%C3%B6fte-folder.pdf
https://www.arboga.se/download/18.12550ff71605075361596401/1513676708464/Servicel%C3%B6fte-folder.pdf
http://www.gellivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Stod-till-personer-med-funktionsnedsattning/Servicedeklaration/
http://www.gellivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Stod-till-personer-med-funktionsnedsattning/Servicedeklaration/
https://www.harryda.se/kommunochpolitik/servicegarantier.4.10e472a71612918f1ea8161c.html
https://www.harryda.se/kommunochpolitik/servicegarantier.4.10e472a71612918f1ea8161c.html
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/kvalitet-och-utveckling/servicelofte.html
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/kvalitet-och-utveckling/servicelofte.html
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Stockholms Stad Vatten och Avlopps servicemål för vatten 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/kundservice/kontakta-oss/vara-

servicemal-for-vatten/ 

Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet, metoder och erfarenheter i 

kvalitetsarbetet Nr. 8, Svenska Kommunförbundet.  

https://vara.se/innehall/2015/01/SKLs-skrift-om-tj%C3%A4nstegarantier.pdf 

Trollhättans Stad 

https://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/kvalitet-och-

utveckling/servicedeklarationer/  

Örebro kommun 

https://www.orebro.se/kommun--politik/servicegaranti.html 

Örnsköldsviks kommun 

https://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/fastigheterochlantmateri/lantmat

eriforrattning/serviceatagandelantmateriarenden.4.218304d4142600b39b652b4.

html 

 

Samtal med 

Annika Andersson, stadsledningskontoret 

Catarina Tholin Sjögren, stadsledningskontoret 

Chef kundtjänst, Liseberg 

Erica Manderhjelm, stadsledningskontoret 

Erik Thoren, Skatteverket 

Malin Johansson, Helsingborgs Stad 

Mia Bolander, trygghetsamordnare SDF Östra Göteborg 

Noshin Hafizi Mohammadabadi, stadsledningskontoret 

Stina Hansson, Göteborgs Universitet 
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