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Inledning
I Östersunds kommun är synpunkterna från medborgarna viktiga. Synpunkterna ger oss möjlighet att
förbättra och utveckla vårt arbete vilket gör att de är en del i vårt kvalitetsarbete.

Syfte
Förutom att de synpunkter och klagomål som kommer in behöver behandlas, ska synpunkterna också
användas i det systematiska kvalitetsarbetet. En systematisk hantering av synpunkter och klagomål är
en viktig del i uppföljningen. Ett systematiskt arbete med synpunktshantering ger goda möjligheter att
upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten som påtalats och förhindra att liknande
brister uppkommer igen. Det ger även beslutsfattare ett underlag till förändrings- och
förbättringsarbete.

Avgränsningar/förtydliganden
Med synpunkt menas varje form av synpunkt – positiv eller negativ – som en medborgare framför.
Synpunkter och klagomål kan till exempel handla om tillgänglighet, bemötande,
inflytande/delaktighet, kompetens eller att en tjänst inte är utförd eller fungerar. Synpunkter ersätter
inte överklagande i myndighetsbeslut.

Hur vi arbetar med synpunkter som kommer in?
•

Alla inkomna synpunkter dokumenteras av kundcenter i ärendehanteringssystemet Flexite.

•

Ansvarig chef (eller den av chef utsedd) för den verksamhet som synpunkten rör har till
uppgift att undersöka vad synpunkten beror på och vad som kan göras för att rätta till
eventuellt missnöje. Det är även viktigt att uppmärksamma beröm som kommer in via
synpunktshanteringen.

•

Kundcenter sammanställer de inkomna synpunkterna (antal och ärendebeskrivning) varje
kvartal.

•

Synpunkterna ska ingå i förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete. Respektive förvaltning
kartlägger och analyserar synpunkterna ”på totalen”. Dels kvantitativt hur många synpunkter
som inkommit och dels kvalitativt:

-

Vilken karaktär har synpunkterna?
Är det någon verksamhet som sticker ut?
Vilka förbättringar har synpunkterna lett till?
Har synpunkterna genererat något kompetensutvecklingsbehov?
Med mera.
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Ansvarig
Denna riktlinje beslutas av kommundirektören. Kommunledningsförvaltningen, Område Styrning, är
dokumentansvarig och har ansvaret för att förvalta riktlinjen vilket innebär att säkerställa tillämpning,
följa upp och revidera vid behov. Varje chef inom den verksamhet som berörs av riktlinjen ansvarar
för att dess innehåll är känt och att riktlinjen efterlevs.

Uppföljning
Riktlinjen följs upp årligen av dokumentansvarig som vid behov lyfter frågan till kommundirektören.

