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Svar på interpellation angående medborgarkontor på 
landsbygden 
  
Johanna Ritvadotter (V) inkom den 19 maj 2022 med rubricerad interpellation. 

 

I interpellationen beskrivs Vänsterpartiets motion om inrättande av 

medborgarkontor i Sala kommuns tätorter bifölls av kommunfullmäktige i oktober 

2016, och att det i tillägg till motionen beslutades att uppdra till 

kommunstyrelsen/medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett ambulerande 

medborgarkontor som finns på olika platser runt om i kommunen med regelbundna 

intervall. 

Mot bakgrund av detta ställs följande frågor: 

- Är utredningen om medborgarkontor i Sala kommuns tätorter gjord? 

- Om svaret är ja, vad kom utredningen fram till och vad har sedan hänt? 

- Om svaret är nej på första frågan, varför är utredningen inte genomförd? 

- Tycker du (kommunstyrelsens ordförande) att det finns ett värde i att 

underlätta mellanmänskliga möten på medborgarkontor runt om i 

kommunen? 

- Vad tänker du (kommunstyrelsens ordförande) om konceptet med 

ambulerande medborgarkontor? 

 

Den utredning som efterfrågades har genomförts av dåvarande kommunstrategen 

Jane Allansson, och är daterad till 2017-05-18 (DNR 2016/841, bilaga A). 

Den sammanfattande analysen i utredningen slår fast att arrangemang med 

utlokalisering kan uppfattas som resurskrävande och ineffektivt i förhållande till 

den låga besöksfrekvensen, men att tematräffar vår och höst är välbesökta och 

uppskattade. 

Analysen pekar också på att det mest effektiva sannolikt är att fortsatt arrangera 

tematräffar på landsbygden. 

Det har som bekant inte inrättats några ambulerande medborgarkontor sedan dess. 

Däremot har Sala kommun arbetat målmedvetet med att öka tillgängligheten för 

medborgarna gällande de serviceärenden kommunen varje dag levererar, främst 

genom digitalisering av tjänster. 
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Det ligger helt  linje med värdeorden i Sala kommuns nya vision (”Enkelt - Effektivt - 

Medborgarvänligt”) att göra kontakter med kommunen mer tillgängliga. Personliga 

möten har ett stort värde, men precis som utredningen pekar på måste man ställa 

sig frågan vad som är mest effektivt.  

Kanske är det mest effektiva inte att ha just ambulerande medborgarkontor, utan 

kanske det mest effektiva är att ha kombinationen av tematräffar i kommunens alla 

orter, kombinerat med en god tillgång till lättanvända digital tjänster – och ett väl 

fungerande kontaktcenter inne i Sala?  

Demokratiberedningen har sedan några år tillbaka arbetat med delaktighet och 

dialog. Det arbetet tycker jag är viktigt, eftersom det är en förutsättning för en stark 

demokrati att politiken är tillgänglig. 

Pandemin har påverkat vårt arbete på många olika sätt. Samtidigt som de personliga 

möten i många fall fått stå tillbaka för digitalisering, så har distansarbetet kommit 

för att stanna – och digitaliseringen ger såklart nya möjligheter. Så vem vet, i 

framtiden kanske de personliga kontakterna med tjänstepersoner runt om i hela 

kommunen görs möjliga genom utlokaliserade ”distansarbetskontor”, som kan 

kombineras med att det på samma plats finns ett medborgarkontor några timmar 

varje vecka? 
 
 

 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordförande 



1 (4) 
2017-05-18

DNR 2016/841 BILAGA 1
JANE ALLANSSON
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KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING
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UTREDNING
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BAKGRUND

Johanna	Ritvadotter	(V)	och	Maria	Arvidsson	(V)	inkom	den	20	juni	2016	med	motion	rubri-

cerad	”Medborgarkontor	på	landsbygden”.	Efter	yttrande	från	Medborgarkontoret	har	

ärendet	behandlats	i	Kommunstyrelsens	ledningsutskott	och	i	Kommunstyrelsen	före	beslut	i	

Kommunfullmäktige.	Kommunfullmäktige	beslutade	2016-10-31att	bifalla	motionen,	att	

frågan	om	inrättande	av	medborgarkontor	i	Sala	kommuns	tätorter	utreds	samt	att	uppdra	

till	kommunstyrelsen/medborgarkontoret	att	utreda	möjligheten	till	ett	ambulerande	

medborgarkontor	som	finns	på	olika	platser	runt	om	i	kommunen	med	regelbundna	intervall.

Via	kommunchefen	har	uppdraget	att	utreda	frågan	lämnats	till	undertecknad.

INRIKTNING

Denna	redovisning	är	baserad	på	ett	undersökande	och	lösningsfokuserat	förhållningssätt.	

Översiktlig	kartläggning	har	gjorts	av	tjänster	som	innehåller	personliga	möten	och	utförs	av	

Medborgarkontoret	och	av	andra	kommunala	verksamheter	som	utför	liknande	tjänster.	

Information	har	hämtats	genom	dialog	med	ca	15	tjänstepersoner	från	berörda	områden.

Beträffande	medborgares	önskemål	och	behov	av	service	på	landsbygden	har	utgångspunkt-

en	varit	vad	som	framförts	i	motionen	och	vilka	tjänster	som	kommunens	tjänstepersoner	

erfarit	vara	mest	efterfrågade.

SAMMANFATTANDE	ANALYS

Medborgarkontoret	har	inte	ambulerande	verksamhet	idag.	Bygg	&	Miljökontoret	har	

utstationerad	verksamhet	med	ambulerande	personal	i	Heby	enligt	samverkansavtal.	

Arrangemanget	med	utlokalisering	uppfattas	vara resurskrävande	och	ineffektivt i	

förhållande	till	den	låga	besöksfrekvensen.	Däremot	är	tematräffar	vår	och	höst	välbesökta

och	uppskattade.

Beslutade	och	pågående	förändringar	i	Medborgarkontorets	organisation	och	bemanning	

syftar	bland	annat	till	förbättrad	medborgarservice.	I	takt	med	verkställande	av	dessa	

förändringar	(t	ex	rekrytering)	uppstår nya	möjligheter	att	möta	efterfrågan.

Tematräffar	på	landsbygden synes	vara	det	alternativ	som med	befintliga	resurser	kan	möta	

landsbygdens	kontaktbehov lokalt. Träffarna	fördelas	då	på	olika	tjänstepersoner utifrån	

aktuellt	tema	samtidigt	som	möjlighet	till	personliga	möten	och	dialog	skapas.

I	Lund	finns	liknande	tjänst	-”Samhällsvägledare	informerar”,	med	olika	teman. I	Sala	kan	

sådana	träffar	förslagsvis	förläggas i	Ransta,	Möklinta	och	Västerfärnebo under	en	

provperiod.	Arrangemanget	bör	sedan	utvärderas,	utvecklas	och	omprövas	regelbundet	

utifrån	besöksfrekvens och	effekt.	

Exempel	på kan	teman	vara:	kommunal	vägledning,	demonstration	av	kommunens	e-tjänster,

konsument-/ekonomifrågor	och	överförmyndarfrågor - då	dessa	tjänster	befunnits	vara	

efterfrågade.

Det	finns	även	möjlighet	att	utöka	Infopoints	med	skriftlig	kommunal	information.

MEDBORGARKONTORETS	ORGANISATION	OCH	UPPDRAG

Ur	gällande	verksamhetsplan	2017-2019: ”Medborgarkontoret	ingår	i	kommunstyrelsens	

förvaltning	och	består	av	enheterna	för	administration,	juridik,	IT,	kommunikation	och	med-

borgarservice.	Centrala	verksamheter	som	ansvarar	för	både	externa	och	interna	funktioner.
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Den	externa	servicen	till	kommunens	invånare	innehåller	offentligt	medborgarkontor,	kontakt-

center,	turistinformation	och	kommunhusets	reception.	Även	funktioner	för	information	och	

kommunikation,	samhällsvägledning,	konsument- och	skuldrådgivning,	överförmyndarhand-

läggning	och	kommunarkiv	ingår	i	kontorets	uppdrag.

Den	interna	servicen	innehåller	centrala	funktioner	för	administration,	IT,	juridik,	kommunika-

tion	och	kontorsservice.

Medborgarkontoret	arbetar	kontinuerligt	med	att	utveckla	verksamheten	och	utbudet	av	

service	och	tjänster	utifrån	att	det	ska	bli	enklare,	tydligare,	effektivare	och	mer	

medborgarvänligt.

Pågående	aktiviteter	i	perspektivet	medborgare:

I	samverkan	med	övriga	verksamheter	fortsätter	det	påbörjade	arbetet	att	utveckla	Medborgar-

kontorets	enhet	för	medborgarservice	till	att	bli	huvudvägen	i kommunen	med	direkt	handlägg-

ning	och	service	eller	hänvisning	till	rätt	handläggare	för	de	flesta	medborgarärenden.

Utveckling	och	exponering	av	Medborgarkontorets	service	och	tjänster	samt	fortsatt	vidare-

utveckling	av	självservice	och	e-tjänster	på den externa	webbplasten	sala.se	i	samarbete	med	

verksamheterna.

Utveckla	arbetet	med	felanmälan,	frågor	och	synpunkter	via	hemsidan,	mobil	applikation	för	

smarta	telefoner,	sociala	medier,	kontaktcenter	eller	besök	på	Medborgarkontoret.

Utveckla	möjligheter	för	medborgarna	att	enkelt	få	tillgång	till	och	följa	ärendegången	inom	

förvaltning	och	politik.

Utveckla	det	förebyggande	arbetet	kring	budgetrådgivning.”

BESLUTADE	FÖRÄNDRINGAR	

1. Organisationsförändring	inom	Medborgarkontoret	är	beslutad.	Kontaktcenter	flyttas,	

hösten	2017,	från	den	administrativa	enheten	till	informationsenheten	för	att	öka	sam-

verkan	med	bl	a	Medborgarkontorets	reception	och	på	så	sätt	förstärka	och	förbättra	

servicen	till	medborgare.

2. Bemanning.	Med	planerad	rekrytering	och	organisationsförändring	får	Medborgarkontor-

et	ökade	möjligheter	att	möta	medborgares	efterfrågan.

3. Digitalisering	– arbete	med	e-tjänster	fortsätter.

4. Ransta	skola	är	under	projektering.	I	planerade	lokaler	blir	det	möjlighet	att	få	hjälp	med	

mycket	av	det	som	Medborgarkontoret	idag	hjälper	medborgare	med.	Ingen	separat	lokal	

behövs	men	dator	med	utskriftsmöjlighet.	

MEDBORGARKONTORETS	TJÄNSTER

Vilka	av	Medborgarkontorets offentliga	tjänster	efterfrågas	mest?

Av	de	externa	tjänster	Medborgarkontoret	expedierar	via	personliga	besök	i	Rådhuset

framstår	kommunala	ärenden som	rör	olika	byggprojekt	samt	budget- och	skuldrådgivning	

som	de	mest	efterfrågade. I	övrigt	fungerar	lokalen	som	en	reception och	samlingslokal	för

allehanda	ärenden	(t	ex	hämta/lämna	broschyrer,	blanketter,	intyg,	post,	läsa	tidningar,	låna	

dator,	spontanbesök	till	handläggare	och turistbyrå).
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Vilka	liknande	tjänster	erbjuds	av	annat	kommunalt	kontor	idag?

Biblioteket	ger	medborgarservice	i	allehanda	frågor	utöver	bibliotekstjänster.	Vanligast	är	

handfast	hjälp	med	e-tjänster:	bokning	och	utskrift	av	biljetter,	utföra	bankärenden,	ge	

samhällsinformation	till	besökare	med	annat	modersmål	än	svenska	- tolka	och	förklara	samt	

hjälpa	till	att	fylla	i	blanketter.

Vilka	tjänster	efterfrågas av	medborgare	på	landsbygden?

Motionären	föreslår	tillgång	till	de	”tjänster	Medborgarkontoret	tillhandahåller”.	Som	

exempel	ges	samhällsinformation,	kommunal	vägledning,	rådgivning,	tillgång	till	och	hjälp	

med	blanketter	och	e-blanketter.

Finns	ambulerande	verksamhet	idag?	

Medborgarkontoret	har	inte ambulerande	verksamhet	idag.	Juridiska	enheten/Överför-

myndarhandläggare	och	konsumentsekreterare	åker	ut	och	informerar	föreningar	och	

grupper	på	begäran.

Bygg	och	Miljökontoret	har	utstationerad	verksamhet	med	ambulerande	bemanning	i	Heby	

samt	informationsträffar	vår	och	höst	på	olika	ställen. Bibliotekets	bokbuss ambulerar	enligt	

turlista.

Nyttjandegrad?

Bygg	och	Miljökontoret	konstaterar	en	mycket	begränsad	nyttjandegrad	beträffande	den	

utlokaliserade	tjänsten	i	Heby. Uppföljning	visar	att	antalet	besök	till	den	utlokaliserade	

tjänsten	i	Heby varit	ca	fem	st	på	ett	år	och	antalet	telefonsamtal	ca	20	st.	Däremot	är	

arrangerade	tematräffar	vår	och	höst, om	bygglov, välbesökta	och	uppskattade.

MÖJLIGHETER

Beslutade	och	pågående	förändringar	inom	Medborgarkontoret syftar	bland	annat	till	förbät-

trad	medborgarservice.	I	takt	med	verkställande	av	dessa	förbättringar uppstår nya	

möjligheter	att	möta	medborgares	behov.

Ett	permanent	införande	av	regelbundet ambulerande	medborgarkontor,	helt	motsvarande	

det	centrala	och	förlagt	till landsbygdsorter, kräver	investeringar	och omprioriteringar	av	

resurser	i	form	av	bemanning,	kompetens	och	utrustning.	Risk-/konsekvensanalys	utifrån	

Arbetsmiljölagen	fordras. Personal	som	är	frånvarande	(t ex	för	att	ambulera)	påverkar	

ordinarie	arbetsplats	och	arbetsmiljö men i	olika	utsträckning,	bl	a	beroende	på	aktuell	

grundbemanning.

Alla	Medborgarkontorets	tjänster	lämpar	sig	inte	att	utlokalisera	i	en	ambulerande	lösning.	

På	det	centrala	Medborgarkontoret finns	t ex	ett	stort	antal	tidningar	och	broschyrer

tillgängliga	liksom	möjlighet	att	låna	dator. Tjänster	som	svårligen	kan	göras ambulerande på	

ett	resurseffektivt	sätt.	

Möjligheter	som	framträder	är	att	arrangera	regelbundna	träffar	där	representanter	från	

Medborgarkontorets	olika	verksamheter,	utan	behov	av	vikarieanskaffning,	turas	om	att	

ambulera.	Bedömningen	är	att	detta kan	göras	flexibelt	och	med	smärre	investeringar

samtidigt	som	det	möjliggör	personliga	möten	som	komplement	till	digitalisering.
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