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Inledning 

Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens 

kvalitet i korthet (KKiK), för att kunna jämföra resultat i kommunens verksamheter utifrån ett 

medborgarperspektiv. Projektet samordnas och drivs av organisationen Sveriges kommuner och 

regioner (SKR).  

 

KKiK består av ett 40-tal nyckeltal inom tre olika områden; barn och unga, stöd och omsorg samt 

samhälle och miljö. Dessa nyckeltal ger tillsammans en översiktlig bild av kommunens kvalitet.  

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och 

enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra 

kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och 

tjänstemän som ett viktigt underlag i styrningen. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt och 

användas i dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. De senaste åren har Karlstads kommun 

ökat sin medverkan i KKiK avseende regelbundet genomförda mätningar samtidigt som fler nyckeltal 

inom KKiK också hämtas automatiskt från offentliga statistikkällor, vilket sammantaget ger ett bättre 

underlag för jämförelser och analyser. Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat 

kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning.  

Vi jämför våra resultat med övriga kommuner som ingår i projektet genom att dela in resultaten i tre 

jämförelsegrupper.  

 

Jämförelsegrupper1 

 Resultatet är bland de 25 procent bästa kommunerna 

 Resultatet är bland de 50 procent i mitten 

 Resultatet är bland de 25 procent sämsta kommunerna 

 Ingen mätning har genomförts de tre senaste åren 

 

För de nu aktuella nyckeltalen placerar sig 11 av Karlstads senaste resultat bland de 25 procent bästa 

kommunerna, 18 bland de 50 procent i mitten, och 8 bland de 25 procent sämsta kommunerna. Det 

området som har flest resultat bland de 25 procent bästa kommunerna är barn och unga, medan stöd 

och omsorg är det området med flest resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna. 

 

 

 
1 Jämförelser avser, om inget annat framgår, det senast tillgängliga resultatet.  
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Barn och unga 

 
 

Karlstad 

Riket2 

Större 

stad3  Nyckeltal 2017 2018 2019 

 Andel barn som fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, (%) 

29 51 41 59 63 

 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,4 5,3 - 5,1 5,1 

 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 142 307 146 202 - 151 858 151 670 

 Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet 
i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
(%) 

82 77 77 74 75 

 Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, (%) 

85,9 92,6 90,3 85,9 86,5 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, (%) 

85,0 86,0 87,6 81,4 81,5 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, (%) 

89,2 88,4 89,5 83,0 84,1 

 Andel elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, (%) 

- 71,5 - 66,7 70,6 

 Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 102 082 105 597 - 113 951 104 255 

 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, (%) 

74,1 71,1 74,3 62,5 70,6 

 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, (%) 

75,2 70,4 75,6 70,5 71,7 

 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 109 630 108 795 - 133 002 119 204 

 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 invånare 0–20 år 

13,0 14,7 - 45,8 27,4 

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år 41 38 - 27 34 

 Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 
7–15 år, (%) 

23 21 - 27 18 

 

Inom området barn och unga har Karlstad flera 

resultat som placerar sig bland de 25 procent 

bästa kommunerna i landet. Utvecklingen de 

senaste tre åren har varit positiv då antalet 

resultat där Karlstad placerar sig bland de 25 

procent bästa kommunerna har ökat. Främst 

gäller detta för elevers resultat i skolan där en 

hög andel elever i årskurs 6 har godkända betyg i 

ämnet matematik, och en hög andel elever i 

årskurs 9 är behöriga till att läsa vidare på 

gymnasiet. För de elever som studerar på 

gymnasiet tar också en relativt hög andel sin 

examen inom 4 år och de goda resultaten inom 

gymnasiet skapas också till en relativt lägre kostnad än för många andra kommuner.  

 

Utvecklingsområdena inom barn och unga hittas främst inom förskolan där en relativt låg andel barn 

får plats på förskolan på önskat datum, 2019 var Karlstads resultat bland de 25 procent sämsta 

kommunerna. Jämfört med landets större städer så är Karlstads resultat över 20 procentenheter lägre 

än genomsnittet. De senaste åren har Karlstad erbjudit ett stadigt ökande antal aktiviteter för barn och 

unga i våra bibliotek, medan den genomsnittliga utvecklingen för större städer inte ökat lika mycket. 

Men trots att skillnaderna minskar så var Karlstads resultat för 2018 bland de 25 procent sämsta bland 

landets kommuner.  

 
2 Senast tillgängliga resultat redovisas både för ”Riket” och för kommungruppen ”Större stad”, för ”Riket” redovisas värdet 

för alla kommuner, ovägt medel. 
3 Kommungruppen ”Större stad” avser, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning, 

kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare bor i den största tätorten. Medelvärdet för samtliga 

kommuner i gruppen ”Större stad” redovisas. 
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Analys 

Förskola 

Andelen barn som får plats på önskat datum varierar över åren. I genomsnitt fick 59 procent av barnen 

plats på önskat datum i riket 2018, och i Karlstad har det varierat mellan 29 och 51 procent de senaste 

tre åren. Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns i riket en sjunkande trend. För tio år 

sedan var rikets medel 79 procent. Då var antalet deltagande kommuner ungefär hälften så många som 

idag och en tredjedel av kommunerna svarade 100 procent, det vill säga att alla sökande fick plats på 

önskat datum. Detta återspeglar den utveckling av verksamhetssystem som skett där dessa uppgifter 

idag hämtas från digitala system medan det för tio år sedan ofta uppskattades eller beräknades 

manuellt. Samtidigt finns det många kommuner idag som låter garantitiden på 4 månader för plats på 

förskola vara ambitionsnivån och därmed inte strävar efter att förkorta tiden ytterligare. Det blir därför 

svårt att använda måttet för jämförelse över tid och mellan kommuner. I Karlstad får alla barn plats 

inom garantitiden.  

 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare är fortfarande högre i Karlstads förskolor än snittet i riket och 

gruppen större städer. En av anledningarna till att resultatet inte förbättrats är att ökade lokalkostnader 

tagit stor andel av de tillskjutna budgetmedlen. När ramen räknas upp 1 procent och löneökningarna 

ligger på drygt 3 procent räcker endast ramökningen och de politiska satsningarna till att i bästa fall 

bibehålla personaltätheten. Statsbidrag har sökts för att minska barngrupperna i förskolan de senaste 

åren. Svårigheterna i att ta fram nya lokaler och att statsbidraget viktats efter socioekonomiska 

kriterier har gjort att Karlstad inte fått så stor del av statsbidraget som vi ansökt om. Istället har medel 

från det egna upparbetade kapitalet använts de senaste åren för att mildra omställningskostnaderna och 

få mer kontinuitet i verksamheten.  

 

Grundskola 

Inom grundskolan är samtliga av Karlstads resultat i KKiK bättre än såväl rikssnittet som genomsnittet 

bland större städer. Störst är skillnaden när det gäller andel av eleverna på kommunala skolor som är 

behöriga till gymnasiets yrkesprogram, där Karlstad ligger hela sex procentenheter högre än 

riksgenomsnittet. År 2019 är 87,6 procent av eleverna i Karlstads kommunala skolor behöriga till 

gymnasiet jämfört med 81,4 procent för riket. Karlstads resultat följer en positiv trend och har under 

senaste treårsperioden ökat med 2,6 procentenheter medan rikets resultat ökat med strax under en 

procentenhet. Resultaten för elever som är folkbokförda i Karlstad, där även fristående skolor räknas 

in, är drygt 5 procentenheter högre jämfört med riksgenomsnittet.  

 

Samtliga KKiKs kvalitetsmått som rör grundskola är kopplat till andel elever som minst klarat lägsta 

godtagbara kunskapsnivå och det är ett område inom vilket Karlstad kommun genom åren presterat 

bra. Flera delar av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är stark knutet till det kompensatoriska 

uppdraget, som till exempel tillgängliga lärmiljöer och ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

När det gäller andelen elever som får lägst E i matematik i årskurs 6, tillhör Karlstad de 25 procent av 

kommuner med högst resultat. När det gäller andel elever som klarar alla delprov på nationella proven 

i årskurs 3 så ligger Karlstad kvar på 77 procent vilket är ett par procentenheter högre än 

riksgenomsnittet men klart lägre än toppnoteringen från 2017.  

 

Gymnasieskola 

Inom gymnasieskolan ser vi en positiv trend att fler elever går ut med en gymnasieexamen. Ökningen 

har främst skett på de högskoleförberedande programmen och flera faktorer påverkar resultatet i 

positiv riktning. Några exempel att lyfta fram är att elevernas genomsnittliga betygsvärde från 
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grundskolan har ökat, samtidigt som andelen elever som klarar av kurser med krav på godkänt4 också 

har ökat. Dessutom byter färre elever nationellt program under gymnasietiden vilket har en positiv 

inverkan på längre sikt.  

 

Det är dock stor skillnad gällande andelen med gymnasieexamen inom fyra år i jämförelse mellan de 

högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen för de kommunala skolorna. De 

högskoleförberedande programmen har 13,5 procentenheter bättre genomströmning än 

yrkesprogrammen. Det är en stor skillnad mellan de olika yrkesprogrammen och resultatet kan variera 

stort mellan olika årskullar på programmen.  

 

Troligen är elevmotivation en starkt bidragande orsak till dessa svängningar på resultaten. Ett program 

med högt söktryck och många förstahandssökande elever har en positiv trend och kan bibehålla ett 

högt examensresultat över tid. Flera elever som saknar motivation i en klass kan däremot bidra till en 

negativ spiral vilket påverkar hela gruppen och därmed hela programmets resultat. Åtgärder för att 

förbättra resultaten är bland annat elevmotiverande insatser. Genom att arbeta förebyggande visar 

studier att skolnärvaron, elevernas välmående liksom måluppfyllelsen ökar. Även att tidigt upptäcka 

elevers behov och sätta in insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd är viktigt.  

 

Kultur- och fritid 

Mellan åren 2018 och 2019 har våra bibliotek ökat antalet aktiviteter riktade till unga och 

verksamheten hade 339 aktiviteter för barn under 2019. Ökningen beror främst på att den digitala 

verkstaden är etablerad och verksamheten har många programpunkter både på stadsbiblioteket och 

närbiblioteken. Under 2019 var också våra sommarlovsaktiviteter medräknade vilket de inte var 2018 

och det bidrar till ökningen. Karlstad ligger även bra till när man tittar på barn och ungas 

deltagartillfällen i idrottsföreningar. Dock visar statistiken att det kan finnas socioekonomiska 

skillnader i deltagandet som behöver beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Svenska/svenska som andra språk 1–3, engelska 5–6, matematik 1 och gymnasiearbete för de högskoleförberedande 

programmen. 

TIPS! Använd ”Jämför service” på vår hemsida 

 

Vill du ha ännu mer kunskap? På vår hemsida, www.karlstad.se/jamfor, kan du själv välja ut, 

jämföra och analysera våra resultat i KKiK, SCB:s medborgarundersökning och andra 

undersökningar mot ett urval av andra kommuner som liknar Karlstad. 

 

 
 

http://www.karlstad.se/jamfor
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Stöd och omsorg 

 
 

Karlstad 

Riket 

Större 

stad  Nyckeltal 2017 2018 2019 

 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 
förbättrad situation, andel (%) 

-  -  -  76 75 

 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

74 72 79 79 74 

 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde 

12 10 9 15 9 

 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 5 197 5 343 -  4 289 5 239 

 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 
inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde 

344 193 169 156 232 

 Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid 
hemma, andel (%) 

 - 71 -  80 82 

 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

 - -  -  73 73 

 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), 
minus ersättning från FK enligt SFB, kr/invånare 

6 165 6 539 -  6 720 7 569 

 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

65 86 92 67 61 

 Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

19 19 18 16 15 

 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

 - -  64 51 54 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

83 82 83 82 80 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

87 82 82 90 88 

 Kostnad äldreomsorg, kr/invånare i ålder 80+ 193 130 201 736 -  249 532 240 729 

 

De senaste tre åren har fler mätningar genomförts 

inom området stöd och omsorg vilket bidrar till 

ett bättre underlag för jämförelser och analyser. 

Flera utvecklingsområden finns inom stöd och 

omsorgens alla grenar.  

 

När det kommer till väntetiden för de individer i 

Karlstad som ansöker om ekonomiskt bistånd så 

har den förkortats de senaste åren. Karlstads 

resultat är bland de 25 procent bästa i landet. 

Samtidigt så har andelen som inte behövt fortsatt 

ekonomiskt bistånd inom ett år efter avslutat 

försörjningsstöd ökat i Karlstad. Vårt resultat är 

nu på samma nivå som genomsnittet för landets 

övriga kommuner.  

 

För de brukare som behöver stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

har väntetiden halverats de senaste tre åren. Väntetiden i Karlstad är väsentligt kortare än genomsnittet 

bland större städer. Inom äldreomsorgen har dock väntetiden till särskilt boende ökat de senaste tre 

åren, jämfört med den genomsnittliga väntetiden bland större städer är väntetiden i Karlstad drygt en 

månad längre. Men de som har sitt boende i något av Karlstads kommuns särskilda boenden är lika 

nöjda som brukare i övriga landet. Däremot är de brukare som har hemtjänst i Karlstad inte lika nöjda 

som brukare av hemtjänst i övriga landet.  

 

Kostnaden för äldreomsorgen, uttryckt i kronor per invånare över 80 år, är relativt låg i Karlstad 

jämfört med genomsnittet både för riket och kommungruppen större städer. Medan kostnaden för 

individ- och familjeomsorg, uttryckt i kronor per invånare, är relativt hög jämfört med riket och 

ungefär i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer. 
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Analys 

Individ- och familjeomsorg 

Arbetsmarknaden var fortsatt god 2019 och hade en stark utveckling under 2017 och 2018, vilket tros 

bidra till att fler personer klarar sin egen försörjning och inte har haft behov av att på nytt ansöka om 

ekonomiskt bistånd inom ett år efter att de nått egen försörjning. Verksamheten har också utvecklat 

arbetet med förberedande och stärkande insatser för personer med ekonomiskt bistånd. Det har 

resulterat i att fler personer stannar i egen försörjning utan beroende av ekonomiskt bistånd. Arbetet 

har bland annat haft ett ökat fokus på arbetsgivarnas behov av arbetskraft och utformandet av olika 

jobbspår. Kommunen har en servicegaranti om att det får ta max sju arbetsdagar från det att en 

ansökan om ekonomiskt bistånd är komplett till dess att beslut fattas. Väntetiden från ansökan till 

beslut påverkas till största delen av om ansökan är komplett då den inkommer. Om det saknas 

underlag ombeds den sökande att komplettera sin ansökan vilket påverkar resultatet.  

 

Kommunen har precis avslutat en större genomlysning av kostnaderna för individ- och 

familjeomsorgen. Det krävs en djupare analys för att kunna sätta in rätt åtgärder då vi inte är dyra 

inom alla verksamhetsområden, utan det är några som sticker ut. Störst är avvikelsen inom området 

externt placerade vuxna och i synnerhet de personer som benämns som samsjukliga, det vill säga 

personer som har både psykisk ohälsa och ett missbruk. Hänsyn behöver också tas till hur stor del av 

budgeten som kommunen lägger på arbetsmarknadsåtgärder då det direkt har påverkan på summan för 

utbetalt försörjningsstöd. Det eftersom den enskilde medborgaren dels kan försörja sig via ett lönestöd 

och får en inkomst som något överstiger socialbidragsnormen, vilket ger många andra positiva 

effekter. Ett större sparpaket är iscensatt från och med december 2019 för att minska kostnaderna inom 

individ- och familjeomsorgen. 

 

Vård och äldreomsorg 

Inom äldreomsorgen så var 2017 ett avvikande år när det gäller väntetider till särskilt boende med 

många vakanser i beståndet. Under 2018 infördes också utredningsmodellen “individens behov i 

centrum” (IBIC) inom äldreomsorgen vilket har påverkat utredningstiderna. Skillnaden mellan åren 

2018 och 2019 beror på att enstaka ärenden haft genomslag i statistiken. Det finns en tydlig ambition 

att förbättra boendemiljöerna i de särskilda boendena och det pågår en satsning när det gäller 

aktiviteter genom Ung Omsorg5. Förhoppningen är att detta kommer att påverka kundnöjdheten 

positivt. Under de senaste åren har också olika satsningar för att öka kundnöjdheten inom hemtjänsten 

genomförts med till exempel ett utökat utbud av aktiviteter och evenemang riktade mot individer med 

hemtjänst. Vad som har effekt för resultaten är svårt att analysera eftersom sambandet mellan 

aktiviteter och resultat kan variera.  

 

När det kommer till vård så har arbetet fokuserat på att få till bättre flöden avseende in- och utflytt i 

bostad med särskild service inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), vilket sannolikt har haft en positiv effekt för att minska väntetiderna. 

 

 

 

 

 

 
5 Ung omsorg är ett företag som anställer ungdomar som jobbar extra i äldreomsorgen genom att de exempelvis 

deltar vid promenader med rullstolsburna äldre i solen, läser högt ur dagens tidning, spelar spel eller bara umgås 

ihop över en fika. Vård- och omsorgsförvaltningen anlitar/samarbetar med Ung omsorg. 
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Samhälle och miljö 

 
 

Karlstad 

Riket 

Större 

stad  Nyckeltal 2017 2018 2019 

 
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) -  -  -  84 87 

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%) 

-  -  -  56 49 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

 - -  -  88 91 

 
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  - -  71 59 61 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

19 44 36  38 38 

 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 

42 40 -  45 46 

 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

42 41 -  47 47 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 69 69 74  73 74 

 Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut 
för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 
dagar 

 - 77 -  48 58 

 Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som 
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal dagar 

-  41 -  10 23 

 
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 498 483 -  499 463 

 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 69,7 69,7 70,9 34,5 58,9 

 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 32 31  - 30 42 

 

Området samhälle och miljö är brett och innefattar 

nyckeltal som bland annat mäter kommunens 

service till de som bor, verkar eller vistas i 

kommunen. Men också hur väl kommunen arbetar 

med återvinning och miljöhänsyn. De senaste åren 

har Karlstad genomfört fler undersökningar vilket 

bidragit till ett bättre underlag för jämförelser och 

analyser. Delaktighetsindex är ett nytt nyckeltal 

inom KKiK som syftar till att ge en samlad bild 

över hur väl kommunen möjliggör för medborgare 

att vara delaktiga i kommunens utveckling 

exempelvis genom medborgardialog, en tillgänglig 

webbplats, och möjlighet att lämna synpunkter och 

kontakta kommunens förtroendevalda. För 2019 uppskattas det att medborgare i Karlstad har en 

relativt sett stor möjlighet till att delta i kommunens utveckling. Karlstads kommun har också en 

väldigt hög andel miljöbilar i kommunorganisationen.  

 

Det främsta utvecklingsområdet inom området samhälle och miljö är att korta handläggningstiden för 

bygglov. Karlstads kommun deltar inte i SKR:s nationella servicemätning som bedömer kommunens 

service till medborgare som tar kontakt med kommunen, varför inga jämförbara resultat finns att 

redovisa för nyckeltalen som mäter bemötande och svarstider för e-post och telefon. Vi genomför 

istället kontinuerligt servicemätningar genom en annan metod. 
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Analys 

Service och delaktighet 

Karlstads kommun genomför tillsammans med ett 

25-tal andra kommuner en servicemätning med ett 

externt företag för att mäta nöjdheten bland de 

individer som kontaktar oss genom våra olika 

kanaler. Skillnaden mellan detta tillvägagångssätt 

och det som tillämpas inom KKiK är att 

bedömningen görs kontinuerligt av de medborgare 

som varit i kontakt med oss, till skillnad från en 

anställd person på ett externt företag som genomför 

undersökningen under en specifik tidsperiod. I och 

med detta tillvägagångssätt samlar vi också in 

betydligt fler svar som underlag till statistiken. 

Resultaten visar att nöjdheten med vårt bemötande 

(engagemang) har bibehållits på en hög nivå 

mellan åren 2018 och 2019, samtidigt som 

nöjdheten ökat inom de övriga kategorierna. Den 

största förbättringen har skett inom området 

svarstider där nöjdheten ökat med drygt 8 

procentenheter. 

 

När det kommer till delaktighet så visar delaktighetsindex att möjligheten för medborgare att kunna ta 

del av information, kommunicera och föra dialog med kommunen är relativt god. Samtidigt visar vårt 

resultat från 2019 års medborgarundersökning från SCB att medborgarnas upplevelse om möjligheten 

till inflytande över kommunens beslut och verksamheter har minskat. Framförallt visar 

undersökningen att den upplevda möjligheten för medborgare att påverka kommunen har minskat 

markant jämfört med tidigare år. Trots detta så är Karlstads resultat fortsatt något över genomsnittet 

för både inflytande och påverkan jämfört med övriga 135 kommuner som 2019 genomförde SCB:s 

medborgarundersökning. 

 

Arbete och studier 

Kommunen har haft ett ökat fokus på arbetsgivarnas behov av arbetskraft och vilken utbildning som 

krävs för att bli anställningsbar. Ett exempel på det är utvecklingen av Jobbspår där praktik eller 

arbetsmarknadsanställningar kombineras med utbildning. Fokus har också varit på att erbjuda ett 

individuellt stöd för att öka anställningsbarheten på den reguljära arbetsmarknaden. Under 2019 var 

antalet extratjänster mycket lägre än tidigare är på grund av regeländringar hos Arbetsförmedlingen. 

Detta ledde till ett sjunkande värde i andelen deltagare som avslutas mot arbete. Dock har de 

satsningar som gjorts resulterat i att fler deltagare avslutats mot studier. Det sammantagna resultatet 

visar dock ett lägre resultat för 2019 jämfört med 2018 avseende deltagare i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som gått vidare till arbete eller studier. 

 

Genom en ökad samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och vuxenutbildningen 

har det också utvecklats möjligheter att erbjuda studier på ett sätt som är mer anpassat för individer i 

behov av stöd. Under året har samarbetet blivit tätare och mer strukturerat vilket också kan ha bidragit 

till utvecklingen att fler deltagare avslutats mot studier.  
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Företagsklimat 

Företagarnas nöjdhet med Karlstads kommuns 

service mäts årligen i Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) undersökning ”Löpande Insikt”. 

Resultatet från undersökningen redovisas i ett nöjd-

kund-index (NKI) på en skala mellan 0–100, där ett 

högt värde är önskvärt. För 2019 var Karlstads 

resultat ett NKI på 74, vilket var en förbättring med 

5 punkter jämfört med 2018.  

 

I undersökningen får företagare som haft ett 

myndighetsärende hos oss bedöma hur nöjda de är 

med servicen. Den senaste mätningen från 2019 

visar överlag en positiv utveckling av resultatet, där 

områdena markupplåtelse och serveringstillstånd 

har gjort mycket positiva ökningar med 19 

respektive 18 indexpunkter jämfört med 2018 års 

resultat. Däremot gjorde området livsmedelskontroll 

en minskning till ett index på 72 för 2019, från 77 

året innan. I jämförelse med andra kommuner är 

2019 års resultat för markupplåtelse bland de 25 

procent bästa kommunerna, och 2019 års resultat 

för livsmedelskontroll bland de 25 procent sämsta 

kommunerna. För övriga myndighetsområden är 

resultatet bland de 50 procent kommunerna i 

mitten. Förutom myndighetsområdena så får 

företagare också bedöma oss på sex olika 

serviceområden. Nöjdheten ökade inom samtliga 

sex serviceområden under 2019 jämfört med året 

innan, där området bemötande får högst omdöme 

med ett index på 80. Samtliga serviceområden har 

ett högt index mellan 72–80.  

 

Under året har åtgärder vidtagits för att förbättra kommunens resultat främst genom uppstarten av en 

arbetsgrupp som träffas kontinuerligt med deltagande chefer från varje myndighetsområde. 

Arbetsgruppsträffarna har haft ett kommunövergripande fokus på det löpande resultatet och arbetet, 

där exempelvis arbetstoppar, problem, och krångliga ärenden har tagits upp och diskuterats. Varje träff 

har haft ett specifikt fokus där kunskap och erfarenheter om arbetet kring information, tillgänglighet, 

bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet har förmedlats. För varje myndighetsområde har 

även en handlingsplan upprättats med åtgärder för att förbättra och följa upp resultatet där det finns 

störst behov. Främst berör åtgärderna förstärkt information och ökad effektivitet. 

 

Bygglov 

Handläggningstiderna för bygglov visar att mediantiden från dess att ansökan inkom tills beslut 

fattades låg på 77 dagar i Karlstad kommun 2018. Våra handläggningstider var därmed längre jämfört 

med övriga inrapporterade kommuner där medianen var 48 dagar, med en spridning från 1 till 189 

dagar. Från komplett ansökan till beslut om bygglov var mediantiden för Karlstad kommun 41 dagar 

2018, och 10 dagar för riket med en spridning från 1 till 84 dagar. Just året 2018 fanns ett högt tryck 

på bygglovsansökningar i Karlstad samt stor personalomsättning, vilket påverkade handläggnings-

tiderna. Utifrån resultaten 2018 har vi arbetat vidare med att finna nya arbetsformer med syfte att få till 
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kortare handläggningstider och effektivare kundrelationer. Utöver detta har en översyn av hemsidan 

gjorts för att fler ärenden ska vara kompletta när de lämnas in. 

 

Miljö 

När det kommer till det insamlade hushållsavfallet så är ett lågt värde önskvärt, eftersom det innebär 

att hushållen inte genererar en stor mängd avfall som måste samlas in. Mellan åren 2015–2018 

minskade det insamlade hushållsavfallet i Karlstad från 520 kilo per person, till 483 kilo per person. 

Det insamlade hushållsavfallet i Karlstad är mindre än genomsnittet i riket, men större än genomsnittet 

för kommungruppen större städer. 

 

Karlstads kommun har ett fortsatt fokus på biogas- och eldrivna fordon, vilket också framgår av 

resultaten i KKiK där Karlstad ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. I takt med 

att infrastrukturen för biogastankning samt elbilsladdning tilltar kommer även 

kommunens andel miljöfordon öka. Kommunen har också en andel fordon som inte klassas som 

miljöfordon, dessa körs i så stor utsträckning som möjligt på en fossilfri diesel. 

 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunen kvarstår på samma nivå 2019 trots att livsmedelspriserna 

har ökat mer än uppräkning i budget. Karlstads kommun ligger i linje med genomsnittet i riket som för 

år 2018 var 30 procent. Däremot ligger kommunen lägre än andra större städer där snittet låg på 42 

procent 2018. Ett inriktningsmål om 50 procent ekologiskt år 2020 finns i kommunens 

livsmedelspolicy och i regeringens livsmedelsstrategi finns målet om 60 procent ekologiskt i offentlig 

sektor till år 2030. Uppföljning av livsmedelsinköp sker kvartalsvis där kommunens tillagningskök 

kan följa sina inköp och jämföra med andra enheter. I den senaste livsmedelsupphandlingen 

tillgodosågs ett brett sortiment av ekologiska livsmedel. Utmaningen är att öka andelen ekologiska 

inköp inom befintliga resurser och samtidigt bevara kundnöjdhet, hög kvalitet och stor variation på 

måltiderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS! I databasen ”Kolada” kan du göra fler jämförelser 

 

I den öppna databasen Kolada, www.kolada.se, kan du göra egna analyser och jämföra resultat 

mellan alla Sveriges kommuner inom ett stort antal områden. Använd ”Jämföraren” för att få 

tillgång till ett stort antal färdiga nyckeltalspaket, eller ”Fri sökning” för att göra egna analyser 

med hjälp av Koladas drygt 5 000 nyckeltal! 

 

 
 

http://www.kolada.se/
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Könsuppdelad statistik 

Karlstad Senaste värdet  

Nyckeltal Kvinnor  Män  Totalt  

B
a
rn

 o
c
h
 u

n
g
a

 

Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
(%) 

38 
 

44 
 

41 
 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%) 

81 
 

73 
 

77 
 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, (%) 

91,9 
 

88,9 
 

90,3 
 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, (%) 

 89,3 
 

86,2 
 

87,6 
 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, (%) 

90,8 
 

88,3 
 

89,5 
 

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
(%) 

78,0 
 

70,5 
 

74,3 
 

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, (%) 81,4  70,6   75,6  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år  33  42   38  

S
tö

d
 o

c
h
 o

m
so

rg
 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

79 
 

78 
 

79 
 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde 

9 
 

8 
 

9 
 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 
inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 

188 
 

161 
 

169 
 

Brukarbedömning gruppbostad LSS – brukaren trivs alltid hemma, 
andel (%) 

75 
 

.. 
 

71 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

97 
 

76 
 

92 
 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 

18 
 

18 
 

18 
 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

83 
 

83 
 

83 
 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80  85  82  

S
a
m

h
ä
ll
e

 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 

36 
 

35 
 

36 
 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 

50 
 

33 
 

40 
 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

26 
 

52 
 

41 
 

 

För 19 av de totalt 42 nyckeltalen kan vi redovisa 

resultatet med könsindelning. Resultaten kan 

jämföras både mellan kvinnor och män i Karlstad, 

samt mellan kvinnor/män i Karlstad och i övriga 

riket.  

 

Barn och unga 

Flickorna i Karlstad presterar i allmänhet bättre än 

pojkarna under alla stadier i skolan från lågstadiet 

till gymnasiet. I lågstadiet presterar både flickorna 

och pojkarna i Karlstad på samma nivå som flickor 

och pojkar i kommuner bland de mittersta 50 

procenten. Men i mellan- och högstadiet presterar både pojkarna och flickorna i Karlstad på samma 

nivå som bland de 25 procent bästa kommunerna. En större andel av flickorna som är folkbokförda i 

Karlstad tar gymnasieexamen inom 4 år än genomsnittet i riket, medan pojkar folkbokförda i Karlstad 

tar gymnasieexamen inom 4 år i samma utsträckning som i riket. När det kommer till förskolan så får 

en lägre andel flickor än pojkar i Karlstad plats på förskolan på önskat placeringsdatum, en skillnad på 

6 procentenheter. Däremot fick de pojkar som inte fått plats på önskat datum under 2019 vänta i 

genomsnitt 18 dagar längre än flickorna. Pojkarna i Karlstad deltar också i högre utsträckning än 
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flickorna i idrottsföreningars aktiviteter, men både pojkar och flickor i Karlstad deltar i högre 

utsträckning än genomsnittet i riket.  

 

Stöd och omsorg 

För nyckeltalen inom individ- och familjeomsorgen är skillnaderna mellan kvinnor och män mycket 

små. Både kvinnor och män i Karlstad får vänta kortare tid på beslut om försörjningsstöd än kvinnor 

och män i genomsnittet i riket, väntetiden för både kvinnor och män har dessutom minskat snabbare i 

Karlstad än i övriga riket de senaste 4 åren. Samtidigt som åtta av tio kvinnor och män i Karlstad inte 

återkommit till biståndsberoende 12 månader efter avslutad insats med försörjningsstöd.  

 

Inom LSS så får kvinnorna i behov av boende i Karlstad vänta 27 dagar längre än männen i 

genomsnitt, och inom äldreomsorgen får kvinnor i Karlstad i genomsnitt vänta 21 dagar längre än män 

för en erbjuden plats på särskilt boende. Men kvinnor och män som redan har en plats på särskilt 

boende i Karlstad är lika nöjda. Inom hemtjänsten är dock männen i Karlstad något nöjdare än 

kvinnorna. Resultatet för nöjdheten med hemtjänsten i Karlstad är bland de 25 procent sämsta 

kommunerna både för kvinnor och män. 

 

Samhälle 

Inom SFI klarar kvinnorna Karlstad i högre utsträckning sina kurser än männen. 50 procent av 

kvinnorna har klarat två kurser inom två år efter att de startat som nybörjare, medan 33 procent av 

männen gjort det. Jämfört med riket så är kvinnornas resultat i enlighet med genomsnittet i riket, 

medan männens resultat är bland de 25 procent sämsta. När det kommer till att gå vidare till arbete 

eller studier efter avslutad etablering hos Arbetsförmedlingen är situationen den omvända. 52 procent 

av männen i Karlstad som lämnat etableringsuppdraget har antingen arbete eller studerar inom 90 

dagar, medan 26 procent av kvinnorna har det. För männen är det 45 procent som går vidare till arbete, 

och 7 procent till studier. En större andel män i Karlstad går vidare till studier än i riket i övrigt. För 

kvinnorna går 11 procent vidare till arbete och 14 procent till studier. Kvinnorna i Karlstad går i lägre 

utsträckning än riket vidare till arbete, och i högre utsträckning vidare till studier.  

 

Vill du veta mer?  

Kommunen genomför årligen ett antal fördjupande målanalysrapporter där mer information och analys 

av siffror och verksamheterna finns som kompletterar KKiK-resultaten. Målanalysrapporterna är 

tillgängliga på vår hemsida. I vår statistikdatabas kan du dessutom ladda hem en stor mängd statistik 

om Karlstad: www.karlstad.se/statistik  

 

Kontakt: Emanuel Raptis, controller, emanuel.raptis@karlstad.se 

Rapporten uppdaterades: 2020-04-30 

 

http://www.karlstad.se/statistik
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