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Karlstadsbor - version 2 - om digitalisering 2017 [copy - 0580BBA5] 

FRÅGA 1 Du använder säkert digitala tjänster i din vardag. Hur digital tycker du att du är? 

Namn  Antal  %  

Mycket  186  53,9  

Ganska  137  39,7  

Lite  19  5,5  

Inte alls  3  0,9  

Total 345  100  

 
 
Svarsfrekvens  

99,4% (345/347)  

 
 

 
FRÅGA 2 Tycker du att Karlstads kommun lever upp till dina digitala förväntningar? 

Namn  Antal  %  

Ja  220  65,3  

Nej  117  34,7  

Total 337  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,1% (337/347)  

 
 

 
FRÅGA 3 Utifrån dina erfarenheter, vilket omdöme ger du kommunens webbplats karlstad.se, appen Mitt 
Karlstad, kommunens e-tjänster och Facebooksida? 

- karlstad.se 
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Namn  Antal  %  

1. Mycket bra  31  9,1  

2  122  35,8  

3  111  32,6  

4  48  14,1  

5. Mycket dåligt  14  4,1  

Vet ej  15  4,4  

Total 341  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,6% (341/346)  

 
 

 
- Mitt Karlstad 

Namn  Antal  %  

1. Mycket bra  30  8,9  

2  78  23,2  

3  96  28,6  

4  31  9,2  

5. Mycket dåligt  16  4,8  

Vet ej  85  25,3  

Total 336  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (336/341)  

 
 

 
- E-tjänster 

Namn  Antal  %  

1. Mycket bra  22  6,5  

2  67  19,9  

3  113  33,5  

4  38  11,3  

5. Mycket dåligt  16  4,7  

Vet ej  81  24  

Total 337  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (337/342)  

 
 

 
- Kommunens Facebook-sida  
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Namn  Antal  %  

1. Mycket bra  44  13,1  

2  91  27,1  

3  72  21,4  

4  30  8,9  

5. Mycket dåligt  15  4,5  

Vet ej  84  25  

Total 336  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (336/341)  

 
 

 
FRÅGA 4 Är det något du tycker är särskilt bra med kommunens webbplats karlstad.se, appen Mitt 
Karlstad, kommunens e-tjänster och Facebook-sida? 

Upplever att det trollas och kommer tråkiga och kränkande kommentarer på facebook som skulle kunna bemötas 
eller tas bort ännu snabbare. Annars är kommunikationsvägen väldigt bra och aktuell  

Facebooksidan är väldigt kreativ och aktiv.  

Det är inte alltför avancerat att finna det man söker har jag erfarenhet av. Finns gott om info att ta åt sig.  

Kommunen är alltid snabb med information på Facebook, mycket bra!  

Jag gillar aktiviteten på Facebooksidan. Det nya sättet att lämna medborgarförslag med omröstningar är också 
riktigt bra på hemsidan.  

Söka färdtjänst  

Nej  

Facebooksidan möjligen, är svårt att hitta rätt. Blir mycket letande innan man finner detman letar efter.  

Appen är faktiskt helt ok. Webbsidan använder jag inte och Facebook kan också kvitta för att söka info  

Snabba svar på fb-sidan. Möjligheten att felanmäla i appen är kanon. Kanske möjlighet till återkoppling vore bra, 
dock.  

Nej, alla håller samma kvalitet  

Nej  

Appen, det mesta jag behöver hittar jag där och snabbt. Jag uppskattar er snabbinfo vid större störningar och 
liknande.Facebook. Trevlig, aktuell och bra svar.E-tjänster: använder skolans, funkar bra.Webben. Använder inte 
lika ofta men hittar det jag behöver.  

Facebook sidan uppdateras regelbundet och innehåller adekvat text. Snabb information kommer ut och kan spridas 
över staden direkt vid tex vattenläckor samt att ni kan samla in information ni eventuellt kan behöva för att 
lokalisera hela läckan.  

Det är enkelt att rapportera in fel eller annat som kanske behöver åtgärdas. Naturligtvis är det sedan upp till 
kommunen att prioritera utifrån sina uppgifter.  

Att ni är snabba att informera, typ strömavbrott.  

Ganska avskalad och enkel information  

Använder bibliotekstjänsten nästan dagligen och är mycket nöjd med att den finns. Använder den främst via Mitt 
Karlstad.  

Inget speciellt  

Jag tycker kommunen webb sidor fungerar bra , jobbar i kommunen , så jag kommer i kontakt. Med många sidor , 
upplever att dom utvecklas hela tiden och känner att det blir bättre och bättre och att det hänt mycket på kort tid .  

Jag gillar att få snabb info på Facebook om t.ex vattenläckor, ombyggnationer, nya öppettider på biblioteket 
M.m.Annars använder jag mest bibliotekets e-tjänster : reservera, låna om, låna e-böcker.  

Att det larmas vid faror  

Kan få granska bra information  

Facebook sidan ger tips och aktuella saker men om du inte har Facebook hur får jag sån information då?  

facebook sidan är bra den svarast oftast snabbt, ibland tar det lite längre tid.  
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Appen känns tyvärr bara som en omväg. Nästan alla funktioner hänvisar användaren till Karlstad.se vilket gör att 
appen som ett onödigt mellanled - en otymplig webbläsare. Då surfar jag hellre direkt på Karlstad.se.  

Möjligheten att ge eförslag o att ha synpunkter på samråd för detaljplaner extra bra tycker jag.  

Karlstad.se är hyfsat lättmanövrerad. Vad gäller appen var det här första (!) gången på nästan två år som jag fick 
en push. Det är väl inte så piggt.  

Karlstad.se kan i vissa lägen vara svår att hitta rätt.  

Appen Mitt Karlstad har MYCKET BRA, utförliga beskrivningar av olika evenemang som kommer till stan och 
därmed också beskrivningar hur man tar sig dit, det berömmer jag Karlstads kommun för.  

Medborgarnas e-förslag. Det är något som behöver tydliggöras.  

Lätt att hitta det man söker på hemsidan.  

Snabb information vid oförutsedda händelser som ex vattenläckor osv. Bra svarsfrekvens. Professionellt 
förhållningssätt.  

Positivt överaskad av digitala tjänsten med ansökan av blomlåda på gatan.  

Mitt Karlstad är enkel och bra att hantera. Men möjligheten att bli uppringd kan man nog ta bort för det har jag 
erfarenhet av att det inte funkar. Sen bör återkopplingen via mail bli bättre efter första kontakten så man verkligen 
vet att det har hänt nått.  

Möjligheten att använda dem vid störning och kris.  

Lätt att hitta i appen  

Man får veta mycket om vad som är på gång!  

Jag gillar det allmänt vänliga tilltalet!  

Gillar appen, lätt att kolla till exempel när återvinning centralerna är öppna  

Nej  

Lägg ut allt på FB så behöver ni inte de andra ingångarna.  

ett nästa steg är att utbilda era tjänstepersoner i epost-etikett. skickas en mejl till många adressater som inte 
känner varandra så ger ni inte ut alla epost adresser utan skickar samma mejl med blinda kopior. detta minskar 
även risken att sprida skräppost samt virus.  

Mitt Karlstad är en väldigt enkel och lättfattligt app som ger en relativt rsk väg till att besvara frågor  

Det känns som om anbitionen finns även om man inte når ända fram.  

På kommunens fb-sida går man snabbt ut med info vid särskilda händelser, mkt bra!  

Nej  

Lätt att kunna meddela sig om något händer. Lätt att få info om tex vattenläcka osv. Lite sämrenär man inte har 
Facebook.  

Appen är lättillgänglig och användarvänlig. Snabb återkoppling. Det samma för Facebook.  

Bra. E-förslagOseriöst. Facebook  

Hemsidan är svår att hitta på. Svårnavigerad.Jätte bra att ni är aktiva på Facebook!  

Bekvämt  

Ofta får man svart ganska fort.  

Kommunen bör inte kommunicera via Facebook då deras algoritmer ej visar alla samma innehåll, dvs som 
informationskanal är det värdelöst.  

Skriv till kommunen  

Karlstad.se behöver uppdateras oftare med korrekt info som tex öppettider osv.Facebook-sidan behöver svara 
fortare än efter 3 dagar om ni är ute efter en dialog med invånarna.  

Facebook ger aktuella nyheter om det händer något oförutsett, tex vattenbrist i Ulvsby  

-  

Mitt Karlstad ger snabb ingång att söka det du behöver.Gillar även Kasta rätt för sophanteringen  

Jag tycker om Mitt Karlstad för att den är enkel och överskådlig. Ibland kan webbplatsen vara svår att hitta i. Jag 
tycker om push-noterserna när något speciellt har inträffat.  

Svårt att hitta på hemsidan. Återkoppling ifrån felanmälan kan bli bättre att man kan få en ansvarig för anmälan. 
Med kontaktuppgifter.  

Bra steg i rätt riktning, men fortfarande svårt att hitta rätt på karlstad.se.  

?  

.  

Tydlig närvaro på Facebook med olika typer av content som tilltalar en bred målgrupp.  
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Ni är duktiga på att uppdatera sidorna.  

Att det kommer info om särskilda händelser typ vattenläckor och strömavbrott m.m.  

Rätt omfattande info och dialogmöjligheter.  

Att ni vill utveckla och bli bättre.  

Nya "mitt i karlstad" använder jag mest och den är superbra mot förut! Snabbt lätt att hitta, äntligen! Uppleva göra 
har blivit sååå bra men kan säkert göras lite till.  

Facebooksidan är bra på att svara på frågor i kommentarsfältet appen mitt karlstad har brister.  

Ingen speciell uppfattning!  

Nej  

Man blir utanför när man inte är digitalGlöm inte oss  

Nix  

Lätt att navigera på webbplatsen.  

Karlstad växer är bra. Likaså funktionen i appen att märka felanmälan med plats och foto.  

Den är omfattande och logiskt uppbyggd  

Ingen åsikt  

Jag tycker det är enkelt att tala om fel och annat som inte är bra via appen Mitt Karlstad. Då behöver ju inte alla 
människor se vad man skriver. Det man vill att andra ska se tar man via Facebooksidan.  

Ni fokuserar på fel saker. Facebook fokuserar mest på marknadsföring, det gör det hela tragisktDigitala tjänster är 
något helt annat och en kommun ska träffa sina medborgare analogt, inte digitalt i jakten på att spara pengar.  

Inget!  

- Att kunna göra felanmälningar eller lämna synpunkter - E-förslagen - Följa detaljplaner m m som gäller stan's 
utveckling  

Sprids bra info på Facebook  

vet ejSökvägar är inte alltid logiska  

Lättnavigerat  

Att man kan hitta mycket information om vad som händer  

Layouten är bra på Mitt Karlstad, karlstad.se och FacebookKarlstad.se har bra listor i vänsterkanten så att en ser 
alla kategorier som finns inom en flik eller område och en ser vart en befinner sig i strukturen.  

Många tjänster samlade i Mitt Karlstad  

nej  

Karlstadsbuss fungerar bra, det kunde finnas en funktion för att köra "live" i helskärm som infoscreen  

Nej  

 
FRÅGA 5 Inom vilka av följande områden tycker du att Karlstads kommun kan förbättra verksamheten 
med digitala tjänster eller digital teknik? 

Namn  Antal  %  

Utbildning och barnomsorg  118  40,5  

Uppleva och göra  143  49,1  

Omsorg och hjälp  75  25,8  

Bygga och bo  117  40,2  

Miljö och energi  83  28,5  

Trafik och infrastruktur  145  49,8  

Näringsliv och arbete  75  25,8  

Kommun och politik  90  30,9  

Total 846  290,7  

 
 
Svarsfrekvens  

83,9% (291/347)  
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FRÅGA 6 Om du nu tänker fritt, finns det någon smart digital lösning eller tjänst du själv skulle ha nytta 
av i vardagen? 

Digitala räkningar  

Parkeringshus lediga platser  

En digital lösning som gör mig mindre digital.  

Fler digitala möjligheter för mig som medborgare att få tycka till! En app som känns roligare och mer inspirerande 
att gå in på än Mitt Karlstad, som känns ganska stel idag.  

Nej  

Nej. Utvärdera det ni har och spring inte på allt nytt och var försiktiga om våra skattepengar på informations- och 
IT-enheten!  

Ge alla Karlstads invånare tillgång till kommunens wi-fi när på skolor och idrottshallar.  

Hitta och sökord.  

Att kunna påverka så fjärrvärmen blir billigare. Deras stora överskott borde gå tillbaka till kunderna. Vill inte heller 
att det ska byggas höghus i stan eller på Norrstrand. Max 5 våningar. Värna småstadskänslan!Muminlandet gärna 
till Karlsta men inte kring Slutbetyget. Välj någon liten sjö istället eller skogen mot Molkom eller dylikt.  

Push notiser vid nyheter/uppdateringar inom valda intresseområden  

Nej  

Mer digital, inte bara nyhetsbrev etc., info från förskolan. Gärna i form av en app med personlig info om varje barn 
och om väg som är på gång. Svårt ibland att hinna få den infon vid hämtning.  

Uppdatering live på sidan vid kontaktuppgifter till diverse personal om de är på jobbet lr inte så man inte ringer i 
onödan  

Kulturen spretar. Turister och boende hittar inte. Tror inte att någon inom kommunen eller turistnäringen har koll. 
Ett exempel: Alla vill inte stå i Lerinkön på sommaren, låt kommunen visa på alla andra konstnärer och 
konsthantverkare som arbetar och har öppet.Så en kulturapp - tack.  

Det skulle vara toppen om det gick arr anmäla sommarschema hos förskolan via e-tjänsten.  

En app för skolföräldrar med vanliga funktioner som schema, läsårstider, närvaro, aktuell info och ev betyg som 
gäller mitt barn dels allmän info men gärna kalender som visar läxuppgifter, inlämningar och prov. Det skulle spara 
tid för mig.  

Jag skulle vilja att alla Karlstads grundskolor har ett bättre system för att kunna följa sina barns utbildning där man 
har tillgång till schema, frånvaro/närvaro, resultat på prov, matriser och kunna ta kontakt med skolpersonal. 
Dexter är värdelöst. Inför SchoolSoft eller liknande.  

Ett smidigt och allomfattande system, inklusive en APP, för att hantera schema för barn i barnomsorgen. Det gamla 
systemet var dåligt, det nya marginellt bättre, och på Skattkärrskolan kör fritids sitt eget race med Nuddis. Det är 
löjligt att vi 2017 inte har en bättre tjänst för ändamålet!  

Man skulle mer kunna ha en "bank" där kommuninvånarna kan hjälpa varandra. Med tjänster eller när man kanske 
behöver låna något. Samåkningsapp kanske?!  

Måste gå att få till en bättre frånvaro närvaro för barna i skolan dexter är helt otroligt dåligt. Även fortsätta 
förbättra skolan info digitalt vilket har blivit bättre men är väldigt olika nivå från klass till klass.  

Jag använder i dags läget allt som kommen erbjuder och som jag har nytta av  

Parkeringsguidning i innerstaden. Vägleda mig till närmaste lediga p-plats.  

Bättre svarsfrekvens på karlstsd net  

Att få reda på vilka lagar och regler som gäller för byggande på landsbygden. Även bakåt i tiden  

Vet ej  

 

Mer detaljerad söktjänst. Svårt att hitta information om man inte vet vad kommunen har namngett infosidan med.  

En digital förslagslåda på FB-sidanTydligare och mer lättillgänglig info om -Vad händer i Karlstad  

Inget spontant.  

Info om avspärrningar och vägarbeten och trafikomläggningar kunde vara bra att på push/notis-ledes.  

Utbud till barn och unga aktiviteter på fritiden.  

Jag går på gymnasiet och vi använder den digitala plattformen It's Learning. It's Learnings webbplats är krångligt 
att använda på mobilen och It's Learning appen fungerar inte för de flesta då vi måste logga in via 
portal.karlstad.se vilket inte går via appen. Jag skulle önska att det fanns ett smidigt sätt att använda It's Learning 
från mobilen.  

ALLA småbutiker, sallonger eller även fik MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ tillgänglighet för oss som sitter i rullstol eller 
permobil för vi kanske också vill komma in dit.  
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Anmälan av problem med skador på väg eller andra väg/trafik relaterade saker med ett foto och position.Ser gärna 
mer information om e-förslagen som finns på hemsidan där medborgare kan påverka och lägga förslag. Gärna i de 
analoga utskicket.Live visning av elförbrukning för kunder hos Karlstad energi. Information om aktuella arbeten i 
och kring vägar och cykelvägar.Gemensam portal för skolor/förskolor där man kan klicka in på 
område/skola/avdelning för information om aktuella händelser och veckans matsedel.  

Kan in e komma på något just nu  

Fri WIFI i centrala zoner kanske?  

Ett enklare och mer överskådligt sätt att kommunicera med förskolan och skolan. Dvs med personalen t.ex. om 
man kommer sent en dag, schemaändringar och även se planerade aktiviteter.  

Vad finns att göra applikation bör finnas för olika evenemang där du själv kan välja vad du är intresserad av.  

Specifika "sidor" för de olika parklekarna med öppettider och mer uppdelat i upplevelser och gärna en flik där 
personalen enkelt kan lägga upp aktiviteter som kanske är lite spontana med push notis för de som vill ha det.  

Nej, jag har nog inte tillräcklig fantasi...  

Nej  

Vet ej.Men att man i god tid får info om vad som händer i stan .Ofta får man läsa om evangemang när det redan 
har varit.  

Trafikinfo  

att kunna logga in för hela familjen mer än vad som är möjligt idag.  

Det är väldigt bra med digitalisering men man måste också kunna ta hand om, och återkoppla till kunden, 
informationen man får. Där tycker jag att Karlstad inte hänger med. Jag har skickat frågor via appen och går 
beskeden att "Vi kommer att höra av oss i din ärende" . Ingen ringer eller skriver...  

Samla era tjänster inkl kommunala bolags under en inloggning, t ex mobilt bankid.  

Skulle önska att kommunen kunde underlätta när man ska boka tid för utvecklingssamtal i skola/förskola. Det är 
en rätt omständlig hantering idag, då varje förälder (i alla fall på vår skola) får bocka för alla av läraren föreslagna 
tider som är möjliga för föräldern och lämna lappen till läraren, boka alla dessa i sin kalender preliminärt, invänta 
besked om den tid man får, till sist avboka de tider man inte behöver hålla på längre. Det måste finnas ett enklare 
sätt...  

Varför inte fråga Karlstadsborna om vi vill ha ett Muminland?  

Min som går på friskola och de använder schoolsoft som finns tillgänglig som app. Den är till mycket stor hjälp i vår 
vardag genom tillgång tills händig info om särskilda aktiviteter, viktiga datum, anmäla frånvaro osv. Vet inte om de 
kommunala skolorna har nåt liknande, men det borde alla ha! Önskar enklare system för att boka kommunens 
lokaler/gympasalar! Jag är relativt digitalt kompetent men fattar inte hur man ska göra.  

Vet ej  

Tyvärr kommer inte på något.  

Förenkla och samla information på ett ställe, så att man slipper klicka fram och tillbaka  

Kommer inte på något. Det jag söker hittar jag vanligtvis  

Trafiken och uppkoppling till någon slinga av nått slag i staden vet ej om det finns.  

App/e-tjänst för sjukfrånvaro i skolan  

Att kunna rapportera in olycksrisker på cykelvägar och läsa om ev störningar på cykelvägarna. Vet inte om det 
kanske redan finns, men automatiska sms till alla mobiler i ett område där en brand eller annan olycka inträffat 
som kan vara farlig för allmänheten där man snabbt går info om vad man bör göra.  

Snabbare routrar från Stadsnätet  

App med push notiser  

Snabbare information vid ex strömavbrott, vattenläckor o bättre information i förebyggande syfte var man hittar 
den infon  

Pluttra/Tyra  

Tjänster kopplade till mig som person, en skräddarsydd sida/app för mig som bor i Karlstad.  

Tillgängligheten till olika planer, förslag och färdiga ritningar över aktuella byggen så man som berörd kan få en 
uppfattning av byggnationen och hur slutprodukten blir.  

..  

Visualisera kommande och pågående byggprojekt på mha 3D spelmotorteknik  

Man skulle lika gärna kunna skriva sitt ärende på hemsidan istället för att sitta i telefonkö i växeln och sedan bli 
uppringd.  

Svårt att hitta e-tjänsten att kunna boka torgplats.  

Jag menar att alla lappar vi får från skolan borde digitaliseras i Mitt Karlstad. Det skulle ta bort det vanliga 
misstaget att skilda föräldrar bara får 1 infoutskick i stället för att infon går ut till alla vårnadshavare. Dessutom ger 
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det möjligheter till påminnelser och att snabbare få in korrekt info. Det ger skolpersonal mer tid med barn 
också.Gemensam effektiv digital tjänst för företagsstart- och utveckling där jag kan dela på min info till kommunen 
och andra stödorganisationer och ev andra parter så att jag slipper upprepa mina ärenden och snabbt kan komma 
vidare. Det skulle i förlängningen kunna ge Karlstads företagare konkurrensfördelar.Lånecyklar året om som kan 
bokas via app.Reseplanerare i app för Karlstadcyklister så att jag tar mig säkrast och tryggast från a till 
b.Pushnotiser för evenemang via Mitt Karlstad.  

Barnomsorg, fylla i schema ännu smidigare. Kanske en direkt förskoleapp!Tydligare se vad för aktiviteter som fina 
just idag. Fylla i inom vilket område. Tex barn musik eller annat.  

Ingen speciell uppfattning!  

Nej  

Ett lättare sätt att följa förslag och beslut i den politiska processen.  

Göra det enklare att nå en viss politiker eller tjänstemän på mail via webbsidan.  

Visa heatmap för cykling.  

Det skulle vara spännande att integrera byggföretagens situationsplaner och ritningar till de angivna 
gestaltningsplanerna. De kan i många fall varanågra år gamla och ger ingen riktig bild av hur exv en ny stadsdel 
kommeratt se ut.  

Information om trafikproblem, kartor och ritningar med bygglov och stadsplanering. Planeringsinformation om hur 
snöröjning skett  

Skulle vara bra att på ett smidigt sätt följa beslut som tas i fullmäktige  

Mer och mer lättillgänglig info om vad vi kan göra för miljön och med återvinning  

Mer bidrag till kultur. Helt galet ex-vis att kulturnämndens ledamöter inte längre får tidskriften Värmländs kultur. 
En mycket liten kostnad för kommunen men en stor symbolfråga  

Vet ej  

Jobbar inom skolan, så skulle vara önskvärt med mer satsning på digitalisering i skolan och utbildning kring detta 
ämna i ett större perspektiv  

Wifi nät på stanBra motionsspårbeskrivning alla stigar leder längder etc... på karta!  

Hur jag kan förflyttar mig med cykel eller gång tillsammans med busstrafik snabbaste vägen, men trafiksäkert eller 
kortast avstånd. Upplever att det finns mängder med brister i den indata som Google maps jobbar med och det tror 
jag beror på att Karlstad kommun inte säkerställt att det finns korrekt kartdata inlagt hos lantmäteriet. En egen 
kartapp kanske i appen mitt Karlstad. För det som finns nu i Karlstads kartan är bara fokuserad på buss och bil. 
vilket är beklagligt när kommunen ska vara en av Sveriges främsta cykelstäder med uppgiften att bygga hållbara 
transporter.Turistcykelstråken i app som går inom Karlstad kommun och de nationella som går igenom kommunen, 
är svåra att hitta idag.Återkoppling direkt i mitt Karlstad. Alltså att svaren kommer direkt till appen och att det 
finns historik på den ärenden jag lämnat skickat.  

Betalningar  

nej  

Ska kunna läsa alla bygglov stora som små.🌞  

En kartapp över Karlstad där jag kan välja "lager" utifrån vad jag är intresserad av och få information vart och när 
det händer saker utan att drunkna i info  

 
FRÅGA 7 Om du nu tänker helt fritt, som invånare i Karlstads kommun, har du några idéer eller förslag 
på tjänster, service eller annat som kan bidra till att göra Karlstad till en bättre kommun? 

Utveckla kulturmötesplats  

Mer bostäder för studenter  

Använd Facebook-sidan till att informera om gatuavstängningar m.m.  

Bort med telefontider som ändå inte hålls!  

De gånger jag behöver personlig service vore det bra om man får tag på en fysisk person. Jag upplever att det är 
oerhört svårt. Det verkar som om Karlstad kommun infört 6 timmars dag generellt.  

Att ni tänker utanför stadskärnan.Alla bor inte i Karlstad, kommunen är större än staden.  

Att tjänstemännen svarar när man påtalar något genom Karlstads hemsida  

Ingen påbyggnad gamla stadshusetAbsolut inget höghus i ovan kvarter  

Se ovan  

Se under fråga 6. Viktiga synpunkter.  

Ökad IT-säkerhet. Mindre digitalisering, fler kontaktpunkter där man kan möta en människa.  

Behåll skutberget as-is. Mataffär på Sommarro  
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En kommunalt driven Konsthall med kompetent konstchef utifrån.  

Inte just nu  

Något enkelt sätt att tipsa om trasiga saker i kommunen som kan åtgärdas. Detta utan att gissa sig till vilken 
avdelning eller person som ska kontaktas. Kanske finns redan vad vet jag. Annars är ju återkoppling alltid viktigt 
oavsett vad det handlar om.  

Lägg ner Mumindalen, satsa på Skutberget utifrån dagens verksamhet och låt det fortsatt vara tillgängligt för alla, 
gratis! Gärna någon form av upplevelseanläggning, men inom rimliga gränser och utan att förstöra det fina vi har 
nu!  

Lättare att hitta plan-och byggärenden, dvs de som ställs ut för synpunkter.  

Få svar från berörd avd och inte bara ett diariernr!  

Bättre samarbete med Google Maps vad det gäller kollektivtrafiken i stan. Var i London i helgen och att ha hjälp av 
Google Map appen intelefonera vsr grymt bra. Men när jag testar den här får från inte alltid med byten. Och tänk 
om lånecyklar kunde ligga med som ett alternativ att ta sig fram i stan?  

Att satsa på infrastruktur även på landsbygden och inte bara på staden Karlstad  

Mer rastplatser efter vägarna samt att städningen i Karlstad centrum bör utökas mer  

Det finns ingen idé  

Respons! Det är inte digitalisering som behövs. Det är engagemang hos era medarbetare. Jag ringer till ert 
gemensamma telefonväxel i tron att jag ska bli kopplad till någon som kan svara på frågorna jag har. Men får till 
svar att de ringer tillbaka. Får ett "inget svar". Fortsätter att ställa frågor. ... Fortfarande efter tre år har jag inte 
fått ett riktigt svar eller en lösning...  

Behåll fler gröna ytor för rekreation inne i stan och strax utanför stan. Fler fina cykelvägar. Under mina 17 år i 
Karlstad har det huggits bor väldigt många träd, skogsområden och buller från trafiken har stigit både i stan, i 
området där jag bor och vid många förskolor och skolor. Satsa på gröna naturliga bullerskydd. Gallra inte allt för 
mycket i dungarna.Satsa på lekplatser på förskolor och skolor så att fler ser att kommunen satsar på barnen och 
vill flytta hit för att barnen i kommunen prioriteras. Satsa på gratis sköna områden och mötesplatser för människor. 
Många som är ensamma och stressade.  

Nej, känner att vi har vad vi behöver.  

Gratis allmänna kommunikationer. Gör mer av älven - belysning, vattenkonst, serveringar längs älven sommartid. 
TA BORT BÅTEN. Satsat på en riktig gammal fin båt. En riktig båt. Inte ett plåtschabrak. Satsa på mer spektakulär 
bebyggelse. Ett Turning Torso ett Karlstad.  

Information är svårt. Man vill på något sätt att den ska ramla framför en direkt.  

Jag skulle vilja att det fanns en digital tjänst som på ett lättillgängligt sätt samlade alla kommande kulturella 
evenemang i Karlstad kommun.  

Först och främst MÅSTE Karlstads politiker ut på stan och se från vårat håll hur det går att komma in på ett litet fik 
eller butik, sedan fråga ägaren hur dessa kan göra det lättare för oss, sedan ställa krav på åtgärder,att kommunen 
kan hjälpa till förbättringar.  

Implementera e-förslagen i appen samt att kunna anmäla trafik/väg problem med mms.Bike-sharing(?) På fler 
ställen än i centrum. Det skulle kunna öka cykel pendling. Se på lösningar i Stockholm och andra 
städer.Cykelkartor, som beskriver även lite utanför centrala delarna. De bör även täcka områden så som ut till 
skutberget och upp mot Skåre och ut till Skattkärr.Säker cykelöverfart över Klarälven vid bron norr om Färjestad 
då kan man även smidigt pendla och motionera.Se till att byggnadsnämnden och motsvarande beslutande instans 
tittar på hur nya byggnader passar in i stadsbilden. Ett dåligt exempel är den nya kontorsbyggnaden i inrehamnen 
som avviker i färg så att det stör. Försök att locka hit större it-företag. Karlstad har mycket att erbjuda och borde 
kunna bli en bra it-hub. Undersök vad som gör tex det nya "silicon valley" i Colorado USA. Titta på hur vi som 
kommun kan erbjuda det som företag och anställda behöver och vill ha för att trivas och vilja vara här. Arbeta för 
att stärka infrastruktur så som el, fiber och järnväg. Skapa en lekplats för alla i stadsparken. Den behöver lyftas så 
fler hittar dit. Ha små evenemang där med.  

Jag skulle vilja ha fiber framdraget. Jag bor lite utanför tätorten. Har sommarstuga i kil långt in i skogen. Där har 
jag fiber. Dåligt av en så rik och stor kommun som karlstad att ligga efter med detta.  

"Hopp on hopp off" buss centralt? Bort med allt tiggeri, mår dåligt av att se det och inte kunna hjälpa dem på ett 
bra sätt.  

Känns som att dom olika förvaltningarna har dålig kommunikation med varandra, så den skulle behöva förbättras. 
Breddutbildning för alla anställda kanske?  

Jag skulle vilja ha mer insyn i planerade och pågående byggprojekt runt t.ex. infrastruktur mm på hemsidan och 
kanske på Facebook.  

En större satsning på solenergi. Vi borde kunna bli världsledande på den fronten. Ska den här planeten överleva så 
är det solenergi vi ska satsa på. Kunskapen, industrin, sohlen och utrymmen har vi i Värmland. Ring mig om ni vill 
veta mer. Mitt namn är med i texten.  

Rusra upp Stodeneskogens motionsspåroch utomhusstationerna för styrketräning  
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Jodå, men det är politiska frågor som jag tänkte ta den vägen.  

Försök att effektivisera mindre. Digitalisering är bra men personlig kontakt med kommunen är bättre på alla sätt.  

Fler uteserveringar utmed älven.  

Inget muminland på skutberget!  

Att man verkligen får svar av rätt enhet när man vill ha hjälp med ex trädfällning. Har mailat via hemsidan 3 gr på 
2 år och ff inte fått svar och nu kvittar det.  

Bättre snöröjning på Herrhagen  

Perioder och områden som är helt digitalfria! - så alla få ha det lite tråkigt, ha tid att tänka och träffas "face to 
face". - Att leva och vara menisker!  

att inte glömma ytterområden.  

Lägenhetsbyte inom KBAB  

Utnyttja tillgängliga it nätverk att komma med förslag och erbjuda testmiljö och viss finansiellt stöd till inovativa 
ideer, kanske kvartalsvis. Då gyyas både ideskapande ch uppkomst av nya bolag.  

Folkomröstningar i viktiga frågor.Bevara grönområden! Det kan inte vara hus överallt!  

App som kopplar ihop frivilliga arrangemang med de som vill utnyttja deras aktiviteter. Att jagsom användare kan 
skapa en profil och att appen sedan tipsar om aktiviteter som händer i mitt område utifrån de uppgifter jag fyllt i i 
appen. Skulle kunna vara allt ifrån fika med PRO till idrottsaktiviteter för barn. Kommunen står för plattformen och 
de frivilliga aktörerna står för innehållet! Win-win och särskilt ur ett folkhälsoperspektiv då det kan stimulera till 
både rörelse, social gemenskap och meningsfullhet i livet!  

Enklare att söka bygglov! Varför kan man inte enkelt ansöka på webben, med befintliga ritningar som ni 
tillhandahåller?!  

Vet ej  

Bra med digitala tjänster när det funkar, går oftast fort och smidigt. Vad jag önskar är ett alternativ eller en tjänst 
som är tydlig för de som inte kan, vill eller inte har förmåga att använda sig av digitala tjänster. Man ska inte 
behöva hamna i ett utanförskap på grund av det. Kanske ngn slags telefontjänst för "dis-it-lektiker" dit man kan 
vända sig för hjälp med sådant som man förväntas klara av digitalt.  

Sökfunktionen på hemsidan ger konstiga resultat.E-förslag är svårt att hitta till.Tjänsten för E-förslag är ooootroligt 
seeeeeeg. Tar död på intresset. För lätt att skapa dubbletter av misstag.  

Nej tyvärr. Ni är bra på mycket.  

Jobba mer med att bli en besökstad. Inte fokusera på folk som är negativt inställda till utveckling, för att 
kommunen ska växa och utvecklas måste man också låta utveckling ske. Exempelvis så är bygge av muminpark 
och bostäder i Almen är goda tecken på utveckling, mer sådant!  

Lägg ut en karta på Muminlandet och fråga vad vi tycker. Det är planerat på ett område som jag tycker om. Jag 
var där igår och hade uppskattat om det fanns en beskrivning uppsatt på området om hur ni planerat tillsammans 
med en länk där man kunde tycka till. Jag önskar att stora förändringar på framförallt naturområden kom upp i 
"Mitt Karlstad" precis som denna undersökning med en notis så jag kan se vad ni planerar. Kanske tycker jag att 
det är bra, men jag vill vara med och tycka till.  

Fortsätt och utveckla innre hamnområdet och bind ihop stan med inrehamn via resecentrum finns mycket bra 
exempel på detta i Gloucester i England och varför inte lite häftiga tak över några gator i stan likt Bristol city center 
England. Känns som inne fast man är ute riktigt mysigt i dåligt väder.  

-  

Behålla grönområden i centrum, gäller även Skåre med omnejd, rud, våxnäs, osv Bli bättre på att återkoppla när 
man gör en snmälan/fråga osv på mitt karlstad. Har skuckst in flera gånger utan att få svar  

Möjlighet att ställa sitt barn i kö i kommunala skolor även om man bor någon annanstans, vi på landet vill inte nöja 
oss med det som finns och det är synd att friskolor är det enda alternativet  

Jättebra med kartorna över fiskevatten och vandringsstigar, men de behöver hållar uppdaterade och/eller tydligare 
markeras med när senaste uppdateringen gjordes.  

Digital marknadsföring av Karlstad som stad. En karta över framtiden. Hur tror vi att Karlstad ser ut om fem, tio, 
femtio år?Kanske en framtidstävling. Jag älskar att Karlstad växer och utvecklas och förtvivlas över de som har 
åsikter om minsta lilla byggprojekt. Det kanske skulle lugna dem lite om man kan se ett virtuellt Karlstad växa 
fram. De flesta är ju rädda för förändringen, men om de är delaktiga i förändringen så brukar det bli lättare att 
acceptera den.  

Kunna alltifrån anmäla/ändra saker digitalt till följa och slutföra dem där. Inte som nu, anmäla, men sedan ändå 
behöva ringa och kontrollera/slutföra.  

.  

Gör om kommunwebben från grunden.  

Bättre framkomlighet för bilar så de slipper köra runt innerstan i onödan, så att de snabbt och effektivt kommer dit 
de behöver. Öppna upp istället för att bomma igen för biltrafik  
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Se ovan  

Ha folkomröstning om muminlandet.. detta känns inte genomtänkt!Förskolesituationen är inte hållbar som den är 
nu! Varken för pedagoger eller barn! För stora gruppen och för få personal. Vikarier om vartannat. Om de ens får 
tag på en vikarie, som kanske i sin tur sjukanmäler sig.Någon borde vara med en heldag på en förskola med 
många avdelningar. Helt sjuk att detta inte prioriteras!  

Uppdateringar vad som finns att göra är viktig information som man behöver direkt, här o nu.Facebook sidan 
skriver snabbt vad som händer vid "fel" . Ni får gärna "påminna" karlsradbirna om evenemang. Typ glöm inte 
besöka.... kom till torget idag kl, där .... osv  

En bra början är att besvara de frågor och synpunkter som kommer in.Att "tysta" bort frågor gör att frågan 
kvarstår, samt att man får uppfattningen att kommunen inte vill svara.  

Lyssna på invånarnas reaktion på komunnens olika förslag!  

Tänk noga efter innan ni tillåter moské bygge i Karlstad kommun.Inget byggande av bostäder på våxnäs 
grönområde.Låt I 2 skogen vara som den ärSkutberget vara orört inget muminland  

Ordna smartare och enklare kommunikationer mellan kommunens olika delar, så "pendling" inte blir för 
komplicerat och får folk att välja bil.  

Få kommunpolitikerna att lyssna till invånarna och sluta uppföra sig som diktatorer i viktiga frågor som till exempel 
Skutberget och Stadshuset!  

Kunna se felanmälningar på gcvägar som andra har gjort.  

Jag tycker att en mer utbyggd och professionell gästhamn skulle förbättraservicen för våra gäster så även 
permanenta och serviceinriktade hållplatserför våra båtbussar, skulle signalera långsiktighet som troligen skulle 
förstärkautvecklingen av båtarna som ett transportmedel.  

Ny Jakobsbergsbro och en helt ny bro mellan Sommaro och Bellevue, det blir trafikinfarkt annars för både Karlstad 
och Hammarö växer så det knakar. Vart ska alla bilar ta vägen?  

När man anlägger ett nytt boende, så ska man inte asfaltera gångar mellan husen förrän man ser var det är faktisk 
går. Gäller även cykelbanor. Många cykelbanor är gjorda så att man måste göra en 90 graders sväng för att korsa 
en gata, och det står oftast en stolpe som man måste runda. Det blir inget flyt i cyklingen. Om man ska norrut på 
Ö Torggatan så tar cykelbanan slut i höjd med Scadic och sen ska man tydligen cykla på vägen över bron till 
Sundsta. Men om man är rädd om livhanken så blir det att man tar trottoaren och det känns inte bra. Det blir 
trångt. :(Det var kanske inte detta ni ville ha reda på, men så blev det. ;)  

Öppna upp arkiven och biblioteken för helt digital tillgång.Använd GIS-information ännu mer för allt från planering 
till avveckling. Börja träffa medborgarna genom att ambulera runt tjänstemän och politiker i kommunen, alla 
delar.Skapa videokonferensmöjligheter för medborgare i kransorterna så de slipper resa  

Mer utbyggd uteservering,glass mm vid inre hamn,se Mariestad,Åmåls hamnar,inbjudande med 
sittmöblerna,blommor&förtäring vid vattnet. I stora Karlstad finns inget utbud av enkel förtäring&inbjudande av 
rekreation för barnfamiljer,turister&promenerande människor mer än Ankdammen,Barbros brygga,Timmys i 
innerstaden, detta måste kommunen fundera på!  

Markera ut cykelrundor som kan göra. Fins tipps på olika rutter, men när man cyklar dom är de dåligt utmärkta  

Bättre villkor fär personal inom vård och omsorg  

Att man kan betala på samma sätt, med samma system på alla kommunens ställen, p-platser, avgifter mm  

Mer veganmat överallt där kommunen har verksamhet, inklusive skolmaten etc  

El-laddkarta som visar alla offentliga och/eller betalplatser där jag kan ladda min elcykel, mina mobila enheter. 
Idag måste jag leta på olika hemsidor och som vanligt är fokus på elbilsplatserna.En påminnelse/notis funktion om 
t ex när renhållningen kommer och tömmer hushållsavfall, så att en inte missar att vända tunnan rätt för 
personalen.  

Fler kanaler för medborgardialog. Bättre återkoppling av resultaten av dialogen.Bättre återkoppling från 
förvaltningarna vid felanmälan eller förslag i Mitt Karlstad. Jag har använt funktionen vid två tillfällen, båda gällde 
enklare service/reparation. Den ena gällde potentiellt elfara, då armatur är trasig och blottar kablar. Vid båda 
tillfällena har Kontaktcenter snabbt tackat för synpunkten och meddelad att de lämnar över till tekniska 
förvaltningen. Förvaltningen har sedan inte hört av sig. Ingen reparation eller åtgärd är genomförd efter 1 
respektive 1,5 år.  

nej  

Tillåt invånarna att tycka till utan att era kommunikatörer svamlar bortförklaringar, ärlighet= respekt  

 
FRÅGA 8 Hur gammal är du? 
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Namn  Antal  %  

- 24  21  6,1  

25-34  46  13,4  

35-44  75  21,8  

45-54  81  23,5  

55-64  74  21,5  

65 +  47  13,7  

Total 344  100  

 
 
Svarsfrekvens  

99,1% (344/347)  

 
 

 
FRÅGA 9 Är du.....? 

Namn  Antal  %  

Kvinna  160  46,6  

Man  177  51,6  

Annan  6  1,7  

Total 343  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,8% (343/347)  

 
 

 
 


