
Idag släpps det rikstäckande resultatet från Löpande insikt – en mätning av hur 

nöjda kunderna är med kommunens service och ärendehantering. Efter flera 

satsningar har Varbergs kommun i år stärkt sin position på flera områden, men 

det finns fortfarande jobb att göra. 

Undersökningen Löpande Insikt genomförs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och 

utvärderar kommunernas myndighetsutövning. Resultatet bygger på verkliga ärenden där 

företaget, privatpersonen eller organisationen har bedömt bemötande, tillgänglighet och 

kompetens etc. 

De sex myndighetsområdena som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 

hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 

NOD (näringslivs- och destinationskontoret) arbetar kontinuerligt med företagsklimatet i 

Varbergs kommun. För NOD ger Löpande insikt en god bild av hur näringslivets kontakter 

med kommunen fungerar. 

- Sedan 2016 har vi jobbat aktivt med hur dialogen ska fungera så effektivt som möjligt, säger 

Martin Andersson, näringslivsdirektör. Vi har ett forum med representanter från näringslivet 

för just de här frågorna. Kommunen ska underlätta för företagarna att driva sin verksamhet 

och då behöver vi kommunicera smidigt.  

- Nu ska vi sätta oss in i responsen från företagen i Löpande insikt, och lyfta frågor som 

behöver fokus. Det finns en stor medvetenhet kring var svagheterna ligger och en stark 

ambition till förändring. 

Brandskydd och miljö- och hälsoskydd är ljuspunkterna för Varberg i 2017 års rankning. 

Inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har man arbetat med två fokus; gott bemötande 

och tydlighet i kommunikationen. 

- Vi har gjort riktade satsningar senaste året genom att delta i Kundresan, en 

personalutbildning inom service och bemötande, berättar Anders Bergh, tf förvaltningschef 

på miljö- och hälsoskydd. Vi har även varit aktiva i forum som Företagslotsen och 

Varbergsmorgon där vi möter näringslivet. Men vi har också haft ett långsiktigt internt 

arbete, till exempel med att förbättra återkopplingen genom att stämma av våra inspektioner 



så snart som möjligt. Vi har också försökt skapa en god arbetsmiljö – mår personalen bra är 

det lättare för dem att göra ett gott jobb. 

Ett område som dalat är bygglov, där årets något sämre resultat kan till stor del förklaras av 

långa handläggningstider. Pågående förbättringsarbete har ännu inte fått tillräcklig effekt. 

Under förra året införde bygglovsavdelningen nya arbetsrutiner. Samtidigt förstärkte de med 

två nya tjänster och för att på sikt få ner handläggningstiden och korta köerna. Tillsammans 

med nämndens satsning på att förvandla tjänsten som bygglovschef till en heltidstjänst, ser 

Stefan Andersson, tf stadsbyggnadschef, stora möjligheter till snabbare handläggning. 

- De båda nyrekryterade handläggarna tar hand om enklare ärenden. De är också skickliga på 

att fånga upp frågor och ge svar i det första skedet av bygglovsprocessen. Därmed avlastar de 

bygglovshandläggarna, som istället kan fokusera på de mer komplicerade ärendena. Inom 

kort kommer vi också att ha en bygglovschef på heltid, då får vi en helt annan möjlighet att 

fokusera på både ärendehanteringen och utvecklingen av bygglovsprocessen. 

- Vi är glada över att företagarna upplever att de får bra service i form av ett bra bemötande 

och en hög kompetens hos våra handläggare, berättar stadsarkitekt Maria Söderlund. Nu 

jobbar vi vidare med att få ner handläggningstiderna för bygglovsärendena så att våra kunder 

blir nöjda även med denna del.  

 

Läs mer om Löpande insikt på www.skl.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOD: Martin Andersson, näringslivsdirektör, tel 070-810 44 46 

__________________________________________________________________________________ 

NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv genom att erbjuda 

kunskap, kontakter och arenor för samverkan. NOD har också i uppdrag att strategiskt utveckla och 

marknadsföra Varberg som destination.  

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html

