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Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
Jämförelse med 251 kommuner 
 

 
  

 

Tillgänglighet i Karlstads kommun 2014 2015 2016 Kommentar 

1. Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar 
 

   Ingen mätning 2016. 

2. Andel som får svar inom 60 sekunder via telefon    Ingen mätning 2016. 

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

   Ingen mätning 2016. 

4. Öppettider i huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation  
     
 

    
 

Kommunens öppettider hör till de bästa för sjätte året i rad. 

5. Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum 

   
Resultaten är relativt stabila över år och vi tillhör näst sämsta 
gruppen trots förbättring jämfört med föregående år. 

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

   
Plats erbjuds inom den lagstadgade tiden och 
samordningsinsatser har lett till en klar förbättring jämfört med 
föregående år.  

7.  Väntetid för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbjudande om 
plats 

   

Urvalet vid mätningen av väntetid till särskilt boende består av alla 
kunder som flyttade in i särskilt boende under första halvåret 2016. 
Från november 2015 till, framförallt, första kvartalet 2016 hade vi 
den högsta noteringen för kösituationen sedan 2011. Under 
februari 2016 öppnade vi ett nytt särskilt boende, Oskarslund, som 
medförde att väntetiderna minskade och kösituationen 
förändrades. I dag har vi ingen kö till särskilt boende. 

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

   

Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd är 
oförändrad jämfört med föregående år. Mätningen i ”Kommunens 
kvalitet i korthet” utgår dock från andra definitioner än de som 
ligger till grund för kommunens servicegaranti. Servicegarantin 
innebär rätt till beslut om bistånd inom sju arbetsdagar. 



 

Trygghetsaspekter i Karlstads kommun 
 

2014 2015 2016 Kommentar 

 
9. Index för hur trygga medborgarna känner sig i kommunen 
 

   
Upplevelsen av trygghet varierar lite över tid. Jämfört med andra 
kommuner ligger vi den näst bästa gruppen. 

 
10. Antal olika vårdare i snitt som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar 
 

   

Arbete har under 2015 pågått med att förändra hemtjänstens 
organisation och utförande. Hemtjänsten har nu till stor del 
decentraliserats till att ha sin hemtjänstlokal stationerat på 
uppdragsområdet. Gruppledare har tillsatts för att få bättre 
planering, i större grad få till kundens önskemål om besökstider 
samt hur man kan komma i kontakt med hemtjänsten. 

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

   Resultaten har legat stabilt och vi tillhör den näst bästa gruppen. 

Delaktighet och information i Karlstads kommun 2014 2015 2016 Kommentar 

12. Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? 
(Redovisas endast valår) 

   Genomförs bara vart fjärde år. 

13. Kvalitet på kommunens webbinformation    
Kommunen tillhör den bästa gruppen för femte året i rad och 
förbättringsarbetet med webben fortsätter. 

14. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling 
 

   

Kommunen tillhör den bästa gruppen för fjärde 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. 

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

   
I jämförelse med andra kommuner har Karlstad ett mycket bra 
resultat och vi tillhör den bästa gruppen. Även om resultatet har 
minskat något mot föregående år.  

Effektivitet i Karlstads kommun 2014 2015 2016  

16. Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan 
 

   
Kommunen har en något högre kostnad jämfört med tidigare år 
men tillhör fortfarande den näst bästa gruppen.  
 

17a.  Andelen elever i årskurs 6 som har fått godkänt betyg i alla ämnen. 
 

   
I de allra flesta ämnen klarar mellan 93 och 98 % av eleverna 
kunskapskraven. I Ma och Eng når ca 91% kunskapskraven men i 
Svenska som andraspråk är andelen ca 60% (för riket 66%) 

17b. Resultat för elever i årskurs 3 i de nationella proven (sv, ma). 
 

   

I Ma drar delprovet ”skriftliga räknemetoder” ner snittet. K-d har 
jmf med riket bättre eller likvärdigt resultat på övriga delprov. I Sv 
drar delprovet” stavning och interpunktion” ner snittet. Övriga 
delprov ligger i linje med riket. 



18. Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet 
 

   
Karlstad ligger klart över riksgenomsnittet vilket vi gjort under lång 
tid. 

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 
 

 
 

  
Resultatet är samma som föregående år men jämfört med 
föregående år tillhör vi nu den näst bästa gruppen. 

20. Kostnad per betygspoäng i grundskolan 
 

   
Kostnadsutvecklingen är stabil över tid och vi tillhör nu den bästa 
gruppen. 

21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen 
 

   
Nytt mått 2016. Måttet avser endast de som tar en fullständig 
gymnasieexamen.  

22.  Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 
 

   Nytt mått 2016. 

 
23. Kvalitetsaspekter inom särskilt boende finansierat av kommunen 
 

   

I nyckeltalet ingår fler parametrar än de vi redovisar till 
sammanställningen. Några av frågorna som vi redovisat kan 
innehålla mätfel som beror på tolkningen. Men när det gäller 
aktiviteter har vi arbetat systematiskt med detta och har också ett 
bättre resultat än året innan. 

24. Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende    

 
Karlstad tillhör fortsatt den mest kostnadseffektiva gruppen.  

25. Andel nöjda brukare i särskilt boende    
Vi arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att få så 
nöjda kunder som möjligt. Tyvärr försämrades vårt resultat under 
2016. 

 
26. Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen 
 

   Våra svar är oförändrade och vi ligger i den näst sämsta gruppen. 

 
27. Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten. 
 

   
Inom hemtjänstverksamheten har utförarna ökat sin effektivitet, 
dvs minskat sitt underskott. Detta påverkar kostnaden per 
vårdtagare inom hemtjänsten i positiv riktning.  

28. Nöjda brukare inom hemtjänsten.    

Vi har ökat andelen nöjda brukare men ligger fortfarande i den 
sämsta gruppen. Arbete med att förändra hemtjänstens 
organisation och utförande pågår. Hemtjänsten har nu till stor del 
decentraliserats till att ha sin hemtjänstlokal stationerat på 
uppdragsområdet. Gruppledare har tillsatts för att få bättre 
planering, i större grad få till kundens önskemål om besökstider 
samt hur man kan komma i kontakt med hemtjänsten. 

29. Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende    
Resultatet är oförändrat mot föregående år. Det är olika 
förutsättningar för detta beroende på om man bor i gruppbostad 
eller servicebostad, vilket påverkar nyckeltalet. 

30. Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning    
Resultatet har förbättrats jämfört med föregående år och är det 
lägsta sedan 2012. Karlstad tillhör den näst bästa gruppen.  



 

 Karlstads kommun som samhällsbyggare 2014 2015 2016 Kommentar 

31. Andel förvärvsarbetare i kommunen 
 

 
 
 

 

Andelen förvärvsarbetare har ökat och vi ligger nu den näst 
sämsta gruppen. Att förvärvsfrekvensen i Karlstad ligger lägre än 
för riket kan delvis förklaras med att framförallt många unga män 
förvärvsarbetar i Norge, något som inte syns i statistiken. 
 

32. Invånare som under året erhållit ekonomiskt bistånd    

Vi 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. 

33. Antal nya företag per 1000 invånare    
Antalet nya företag är ungefär samma som föregående år och 
Karlstad tillhör bästa gruppen i undersökningen. 

34.  Företagsklimat - kommunens service till företag  
 

   
Ingen mätning gjord under 2016 
 

35. Sjukpenningstalet bland kommunens invånare 
 

   
Sjukpenningstalet har ökat i hela riket och så även i Karlstad. 
Trots det har Karlstad ett lågt sjukpenningstal jämfört med andra 
kommuner och vi tillhör fortfarande den bästa gruppen. 

36. Återvunnet material av hushållsavfall. 
 

   
Andelen källsorterat material har under flera år ökat, främst som 
en följd av källsortering av matavfall.  

37. 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.  

38. Andel inköpta ekologiska livsmedel    
Kommunen har köpt mer ekologiska livsmedel under 2016 jämfört 
med 2015 - och vi tillhör den näst bästa gruppen. 

 
39. Index för medborgarnas syn på sin kommun som plats att bo och leva på 
 

   
Karlstad tillhör de kommuner som invånarna ger bäst betyg och 
hamnar på sjätte plats i listan över bästa platser att bo på i denna 
undersökning. Vi har dessutom förbättrat vårt resultat. 


