
TILLGÄNGLIGHET I KARLSTADS KOMMUN 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. Karlstad tillhör den bästa gruppen. I de fall vi inte nått målet  
beror det oftast på brister i den interna kommunikationen.  
Kontaktcenter arbetar tillsammans med förvaltningarna för att  
detta ska bli ännu bättre.

Andel som får svar inom 60 sekunder via telefon. Kommuner med Kontaktcenter har en längre svarstid än kommuner 
med traditionell växel. Det beror på det inledande talsvaret där  
man väljer ämnesområde. En stor andel får dock sitt ärende löst 
snabbare i och med att de inte kopplas vidare vilket till viss del 
kompenserar en längre svarstid.

Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon kontaktar 
kommunen om en enkel fråga.

Bemötandet som Kontaktcenter ger är mycket viktigt och det är ett 
prioriterat område för personalen. Alla medarbetare får utbildning i 
bemötande samt individuell coachning fyra gånger per år.

Öppettider i huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation. Karlstads kommuns öppettider hör till de bästa för fjärde året i rad.

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året. Vi har startat 
ett förbättringsarbete för att optimera hanteringen av förskoleplatser.

Väntetid för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum för sitt barn  
inom förskoleverksamheten.

Väntetiden har ökat och kommunen tillhör även i år den sämsta 
gruppen. Vi har startat ett förbättringsarbete för att optimera 
hanteringen av förskoleplatser. 

Väntetid för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. Karlstad tillhör den näst bästa gruppen och väntetiden för plats i 
särskilt boende är kortare än den genomsnittliga väntetiden i riket.

Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd, från första kontakt  
till beslut.

Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd är kort  
och Karlstad ligger inom ramen för att nå målet i kommunens 
servicegaranti.

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN  
KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2014

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Karlstad står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

 Grön anger att Karlstad tillhör den bästa gruppen  Ljusgrön anger att Karlstad tillhör den näst bästa gruppen

 Gul anger att Karlstad tillhör den näst sämsta gruppen  Röd anger att Karlstad tillhör den sämsta gruppen



TRYGGHETSASPEKTER I KARLSTADS KOMMUN 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Index för hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Upplevelsen av trygghet har inte förändras nämnvärt över tid.  
Män känner sig något mer trygga än kvinnor men kommunen  
jobbar för att alla Karlstadsbor ska känna sig trygga. Jämfört  
med andra kommuner ligger Karlstad i den näst bästa gruppen.

Antal olika vårdare i snitt som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar. Resultatet har legat relativt stabilt mellan åren 2011–2014 och 
Karlstad tillhör den näst bästa gruppen.

Planerat antal barn per personal i snitt i kommunens samtliga förskolor  
(oavsett regi).

Resultatet har legat relativt stabilt och vi tillhör den näst  
bästa gruppen.

DELAKTIGHET OCH INFORMATION I KARLSTADS KOMMUN 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Valdeltagande i kommunvalet
– –

Kommunen har genomfört flera insatser för att öka valdeltagandet 
vilket är en bidragande orsak till att Karlstad tillhör den bästa 
gruppen.

Kvalitet på kommunens webbinformation. Karlstad tillhör den bästa gruppen för fjärde året i rad och  
förbättringsarbetet med webben fortsätter.

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Karlstad tillhör den bästa gruppen för tredje året i rad. Några 
bidragande orsaker till det positiva resultatet är att vi är bra  
på att använda sociala medier för att sprida information och 
inhämta synpunkter.

Index för hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över  
kommunens verksamhet.

En allt större andel av Karlstads invånare upplever att de har 
inflytande på kommunala beslut och verksamheter. I jämförelse 
med andra kommuner har Karlstad ett mycket bra resultat och 
tillhör den bästa gruppen.



EFFEKTIVITET I KARLSTADS KOMMUN 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Karlstad har en något högre kostnad jämfört med tidigare år men 
tillhör fortfarande den näst bästa gruppen. Höjda hyreskostnader  
är en förklaring till kostnadsökningen.

Resultat för elever i årskurs 6 i de nationella proven (sv, ma, eng). Resultatet är stabilt och jämfört med andra tillhör Karlstad den  
näst bästa gruppen.

Resultat för elever i årskurs 3 i de nationella proven (sv, ma). Insatser som till exempel fortbildning av personal har gett resultat 
och Karlstad har ett högre värde än 2013.

Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet. Karlstad tillhör den bästa gruppen och värdet är relativt stabilt  
över tid.

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.
– –

Karlstad har ett högre resultat än genomsnittet och tillhör den  
näst bästa gruppen.

Kostnad per betygspoäng i grundskolan. Kostnadsutvecklingen är stabil över tid och vi tillhör den näst  
bästa gruppen.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen. Det är fler elever än tidigare som fullföljer gymnasieutbildningen  
i kommunen så utvecklingen är positiv. Karlstad fortsätter att 
tillhöra den näst bästa gruppen.

Kostnad per elev i förhållande till de som inte fullföljer gymnasiet. Kostnaden per elev som inte fullföljer gymnasiet har sjunkit i 
kommunen. Karlstad fortsätter att tillhöra den näst bästa gruppen.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende finansierat av kommunen. Det är nya variabler i måttet och därför är siffrorna inte jämförbara 
med tidigare år. Karlstad ligger på medelvärdet.

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende. Karlstad tillhör den mest kostnadseffektiva gruppen. Kostnaderna 
per brukare har sjunkit vilket bland annat kan förklaras med den 
minskning av timersättningen som gjordes för servicehusen 2013.

Andel nöjda brukare i särskilt boende. Trots att kommunens andel nöjda kunder inom särskilt boende har 
ökat mellan åren 2012–2014 tillhör Karlstad den näst sämsta 
gruppen. Vi ligger i nivå med medelvärdet för alla kommuner. 

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen. Karlstads resultat ligger strax under medelvärdet för riket och  
vi tillhör den näst sämsta gruppen. Frågorna besvaras av varje 
enskild kommun och det finns tolkningsutrymme vilket kan  
påverka resultaten.

Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten. Antalet personer som har hemtjänst har minskat men det totala 
antalet timmar inom hemtjänstverksamheten är oförändrat. Det 
innebär att varje vårdtagare får fler antal timmar och kostnaden per 
vårdtagare har därför ökat.

Nöjda brukare inom hemtjänsten. Hemtjänstkundernas nöjdhet har sjunkit mellan åren 2012–2014. 
Trenden har uppmärksammats och det pågår ett förbättringsarbete 
sedan början av 2014. Till exempel granskas insatsernas utform-
ning och medarbetare får kompetensutveckling.



EFFEKTIVITET I KARLSTADS KOMMUN 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende. Karlstads värde är stabilt mellan 2013 och 2014. Jämfört med 
andra kommuner har vi dock förbättrat oss och vi tillhör nu den  
näst bästa gruppen.

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Trenden går åt fel håll och Karlstad tillhör den sämsta gruppen. 
Under mätperioden har fler utredningar än tidigare avslutats utan 
insats, vilket kan vara en orsak till att man senare blir aktuell igen. 
En analys kommer att genomföras i syfte att förbättra resultatet.

KARLSTADS KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE 2012 2013 2014 KOMMENTAR

Andel förvärvsarbetare i kommunen. Karlstad ligger kvar på samma nivå som tidigare. Några orsaker  
till placeringen i den sämsta gruppen är dels att vi har många 
studenter och dels att andelen pendlare till andra länder (främst 
Norge) inte syns inte i statistiken.

Invånare som under året erhållit ekonomiskt bistånd.

–

Karlstad ligger kvar på samma nivå och behovet av ekonomiskt 
bistånd varierar beror bland annat på den rådande situationen på 
arbetsmarknaden och på konjunkturen i samhället. Det är faktorer 
som är svåra att påverka inom ramen för verksamhetsområdet 
ekonomiskt bistånd.

Antal nya företag per 1 000 invånare. Karlstad tillhör den bästa gruppen i undersökningen, trots att  
något färre företag startats upp jämfört med föregående period.

Företagsklimat – kommunens service till företag. – – Redovisas bara vartannat år.

Sjukpenningstalet bland kommunens invånare. Sjukpenningstalet har ökat i hela riket. Trots det har Karlstad ett 
lågt sjukpenningstal jämfört med andra kommuner och tillhör den 
bästa gruppen. 

Återvunnet material av hushållsavfall. Andelen källsorterat material har under flera år ökat, främst  
som en följd av källsortering av matavfall. Utvecklingen är positiv 
men fortfarande är det för mycket papper och förpackningar kvar  
i restavfallet.

Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar.
–

Karlstad tillhör den bästa gruppen. Trots det ser vi att det finns 
utrymme att bli ännu bättre och vi kommer även fortsättningsvis  
att ha en hög miljöambition vid anskaffning av nya bilar.

Andel inköpta ekologiska livsmedel. Karlstad har köpt något mer ekologiska livsmedel under 2014 
jämfört med 2013 och tillhör den näst bästa gruppen.

Index för medborgarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på. Karlstad tillhör de kommuner som invånarna ger bäst betyg.  
Ett resultat vi kan vara stolta över!


