
Dok namn: NKI servicemätning avseende 2017
Jan Lorichs 2018-06-19

NKI servicemätning avseende 2017

Endast företag

71

69



2015 2016 2017 2018

60 59 71 69

3,11 3,15 3,24 3,40



Salems kommun - 2017 3

2015 25 10515

2016 33 21701

2017 32 24906

Hela kommunen

Företag

NKI 2015-2017

Antal svar
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Kundcitat

Hela kommunen

Alla målgrupper

 
LIVSMEDELSKONTROLL - ”Lite 
mer information om varför man gör 
denna tilsynskontroll”

BYGGLOV - ”Tidsåtgången för mindre 
installationer är för lång” BRANDTILLSYN - ”Då vi ligger utanför 

kommunens intranät är det inte alltid alla 
funktioner fungerar i komunikationen” 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSÄRENDEN 
–”Information på hemsidan och vad man behöver 
göra och vad som gäller  - tydligare visa hur man hittar 
dokument och kontaktpersoner”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147


Salems kommun - 2017 5

Företag 32 32 33 31 27 31

Övriga 61 66 66 60 44 63

Totalt 93 98 99 91 71 94

SKL Företag 22809 24063 24586 23523 20858 23770

SKL Totalt 41673 43508 44161 41775 36667 42813

Hela kommunen

Alla målgrupper

Serviceindex 2017

Antal svar

Företag 
75 ifjol

Företag 
74 ifjol

Företag 
73 ifjol 
bra

Företag 
72 ifjol

Företag 
71 ifjol Företag 

73 ifjol



Salems kommun - 2017 6

2015 38 38 44 38 34 40

2016 158 158 164 146 135 159

2017 93 98 99 91 71 94

SKL 2017 41673 43508 44161 41775 36667 42813

Hela kommunen

Alla målgrupper

Serviceindex

Antal svar

Lägger man till övriga målgrupper ser 
utvecklingen bättre ut för dessa tre

Lägre än SKL för dessa 
två, samt Effektivitet



Salems kommun - 2017 7

Företag 4 5 0 2 4 17 32

Övriga 1 52 0 0 7 9 69

Totalt 5 57 0 2 11 26 101

SKL Företag 2041 6335 2388 2811 4792 6539 24906

SKL Totalt 2765 17566 3759 3378 8901 8586 44955

Hela kommunen

Alla målgrupper

NKI per myndighetsområde 
2017

Endast Livsmedelskontroll 
hade mätbara 
Företagsresultat, 66 ifjol

Totalt 60 
ifjol



Salems kommun - 2017 8

2015 1 1 1 1 1 1

2016 112 111 113 98 93 112

2017 55 57 54 48 34 53

SKL 2017 17243 17273 17159 15976 13987 17040

Bygglov

Alla målgrupper

Serviceindex

Lägre än ifjol och SKL på 
allt utom Bemötande



Salems kommun - 2017 9

2015 1 8435

2016 115 15639

2017 57 17566

Bygglov

Totalt

NKI 2015-2017



Salems kommun - 2017 10

Bas: 32

R2: 0,94

Bevaka Vårda

Lägre Prioritet Prioritera

Bygglov

Alla målgrupper

Effektmått

Det som ska prioriteras först 
är Effektivitet som har stor 
påverkan på nöjdheten och 
samtidigt ett förhållandevis 
lågt betyg. Antal ärenden 
(nettourval) 2016 var 169, 
2017 var 81, alltså knappt 
hälften

Samtidigt gäller det att 
bibehålla de redan höga 
betygen på Rättssäkerhet och 
Bemötande, och om möjligt 
förbättra dem.



Salems kommun - 2017 11

Bas: 38

R2: 0,92

Bevaka Vårda

Lägre Prioritet Prioritera

Bygglov

Alla målgrupper

Effektmått effektivitet

Egentligen bör allt prioriteras, 
men främst gäller det att 
bibehålla betyget på rutinerna 
kring handläggningen av 
ärendet, och om möjligt 
förbättra det. 
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Kundcitat

Bygglov

Alla målgrupper

”Det var svårt att hitta information på 
hemsidan, den kunde göras bättre.”

”När vi försökte komma i kontakt med handläggaren hade denne 
stängt av telefonen utan att meddela detta på ett röstmeddelanden 
vilket gjorde att man ringde åtskilliga gånger. Vi fick även, efter 
kontakt med högsta chefen, veta att vi skulle fortsätta ringa” 

”det är svårt att få tag på 
rätt personer.”

”Jag tycker att det var höga 
bygglovsavgifter!”

”Under ärendets gång fick vi 
motstridiga besked av olika tjänstemän 
om vad som erfordrades för att ni 
skulle kunna besluta i ärendet”

”Handläggningstiden för ett mycket 
enkelt bygglov är helt oacceptabel”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147
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• NKI för Miljö- och hälsoskydd hamnar på 70, vilket är högt. 

• Svarsfrekvensen för Miljö- och hälsoskydd blev 36, vilket är knappt godkänt.

• Uppdelat på olika målgrupper får Övriga NKI 73. Företag hade för få svar för 
att redovisas. 

• Betygsindex per respektive serviceområde:
– Tillgänglighet 65
– Information 48
– Bemötande 81
– Kompetens 71
– Rättssäkerhet 67
– Effektivitet 73

Sammanfattning och rekommendationer

Miljö- och hälsoskydd

Alla målgrupper



Salems kommun - 2017 14

2015 0 0 0 0 0 0

2016 20 20 21 19 18 21

2017 10 10 11 11 9 9

SKL 2017 8008 8583 8810 8341 7166 8313

Miljö- och hälsoskydd

Alla målgrupper

Serviceindex
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• NKI för Livsmedelskontroll hamnar på 78, vilket är högt. 

• Svarsfrekvensen för Livsmedelskontroll blev 56 %, vilket är bra.

• Uppdelat på olika målgrupper får Företag NKI 76 och Övriga får NKI 82. 

• Betygsindex per respektive serviceområde:
– Tillgänglighet 81
– Information 68
– Bemötande 80
– Kompetens 83
– Rättssäkerhet 82
– Effektivitet 83

Sammanfattning och rekommendationer

Livsmedelskontroll

Alla målgrupper



Salems kommun - 2017 16

2015 17 3007

2016 13 6175

2017 17 6539

Livsmedelskontroll

Företag

NKI 2015-2017



Salems kommun - 2017 17

2015 26 26 31 28 23 28

2016 19 21 22 22 18 19

2017 21 24 27 25 22 25

SKL 2017 7043 8122 8546 8221 7119 8013

Livsmedelskontroll

Alla målgrupper

Serviceindex
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Kundcitat

Livsmedelskontroll

Alla målgrupper

”Hanteringen gick snabbt precis som jag behövde just 
då.Nu när där gått ett styck tid och situationen ser lite 
annorlunda ut och har byggd upp lite frågor kan där 
behövas ett uppföljningsmöte”

”Med åren har jag fått bra 
kontakt med Salems 
kommun, personalen är 
trevlig att ha att göra med.”

”Lite mer information om 
varför man gör denna 
tillsynskontroll. specifikt 
familjedaghem”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147


NKI,  HELHETEN
Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant 
ideal kom hanteringen av ditt ärende?
TILLGÄNGLIGHET
Hur nöjd var du med…
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post? 
…möjligheten att få träffa rätt person (er)?
...möjligheten att direkt hämta blanketter och 
    informationsmaterial på hemsidan? 
...möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
Hur nöjd var du totalt sett med tillgängligheten?
INFORMATION

Hur nöjd var du med…
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?

... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?

... vår skriftliga information (beslutsunderlag, blanketter, broschyrer  m.m.)?

…informationen på vår webbplats?

Hur nöjd var du totalt sett med informationen?

BEMÖTANDE
Hur nöjd var du med…
... vår attityd mot dig?  

... vårt engagemang i ditt ärende?

... den lyhördhet som vi visade?    

Hur nöjd var du totalt sett med bemötandet?

Forts.
KOMPETENS

Hur nöjd var du med…
... vår kunskap om lagar och regler?

... vår kunskap om ämnesområdet?

... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?

... vår förmåga att förstå dina problem?

... vår förmåga att ge råd och vägledning?  

Hur nöjd var du totalt sett med kompetensen?

RÄTTSSÄKERHET
Hur nöjd var du med…
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?

... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?

... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?

  Hur nöjd var du totalt sett med rättssäkerheten?
EFFEKTIVITET 

Hur nöjd var du med…
... tiden för handläggningen av ditt ärende?

... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?

... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?

 Hur nöjd var du totalt sett med effektiviteten?

ÖPPEN ALLMÄN FRÅGA

Har du några övriga synpunkter på hur kommunens service till företag kan 

förbättras?

Enkät
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Analys NKI servicemätning 2017
Försämring från det höga företagarbetyget 71 år 2016 till 
godkända 69 år 2017 är marginell, se nedanstående orsaker:

● Bygglov 30 % av svaren 2016 med betyg 79, minskat till 15 % 
med totalbetyg 58 (riket 63), för få Företagssvar 2017

● Livsmedelskontroll 55 % av svaren 2016 med betyg 66, 
samma svarsandel 2017: 55 % med betyg 76 (riket 74) 

● Brandtillsyn, Markupplåtelser, Serveringstillstånd och 
Miljötillsyn för få svar för slutsatser



Analys, fortsättning

Bygglov

● Prioritera handläggningstider och -rutiner. Genomgång av 
bygglovsprocessen gjord under våren, effektivisering förverkligas 
från sommaren. Äskar medel för att arkiv- och mapphanteringen 
ska fungera 

Miljö- och hälsoskydd och Livsmedelskontroll

● Bra resultat men fortsätta utveckla hemsidan (information)



NKI-servicemätning - åtgärdsförslag

Dialog

● Miljö- och hälsoskyddshandläggare ger och tar redan feedback vid 
samråd och inspektion, detta ska vi fortsätta med

Information, gäller alla

● Utveckla e-tjänster (äskat av Bom för 2019-2021) och rutiner

● Fortsätta informera på hemsidan med tyngdpunkt på vad som 
ingår i avgifter. Informationen gås igenom då resurser medger 
detta



NKI-servicemätning - åtgärdsförslag

Service till företagen - alla
● Enklare frågor redan i receptionen (påbörjat), frigör handläggartid
Uppföljning
● Handläggare fortsätter rapportera löpande alla ärenden inför 

mätningen
● Årligt möte med KD (sammankallande), näringslivsansvarig, 

berörda förvaltnings- och enhetschefer där mätningen följs upp


