
KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2015 JÄMFÖRELSE MED 210 KOMMUNER

TILLGÄNGLIGHET I KARLSTADS KOMMUN 2013 2014 2015 KOMMENTAR

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. – Ingen mätning 2015.

Andel som får svar inom 60 sekunder via telefon. – Ingen mätning 2015.

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

–
Ingen mätning 2015.

Öppettider i huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation. Kommunens öppettider hör till de bästa för femte året i rad.

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Resultaten är relativt stabila över år och vi tillhör nu den näst  
bästa gruppen.

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

Plats erbjuds inom den lagstadgade tiden men bristen på tillgäng-
liga lokaler försvårar arbetet med att erbjuda plats snabbare än fyra 
månader. Samordningsinsatser görs för att optimera hanteringen.

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

Väntetiden har ökat mellan 2014–2015 med 32 dagar, mätt från 
ansökan till erbjudet inflyttandedatum. När det gäller kösituationen 
till särskilda boenden 2014 stod 48 personer i snitt per månad i kö, 
2015 stod 60 personer i snitt per månad i kö. Det har alltså varit 
färre tillgängliga boendeplatser under 2015 än 2014.

Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd, från första kontakt till beslut. Handläggningstiden för beslut om ekonomiskt bistånd har blivit 
något längre. Mätningen i ”Kommunens kvalitet i korthet” utgår 
dock från andra definitioner än de som ligger till grund för  
kommunens servicegaranti.

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN  
KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2015

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 2013 2014 2015 KOMMENTAR

Index för hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Upplevelsen av trygghet varierar bara lite över tid. Jämfört med 
andra kommuner ligger vi den näst bästa gruppen.

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.

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 2013 2014 2015 KOMMENTAR

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

– –
Genomförs bara vart fjärde år.

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

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.

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  
vi tillhör den bästa gruppen.



EFFEKTIVITET I KARLSTADS KOMMUN 2013 2014 2015 KOMMENTAR

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Kommunen 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 vi den näst  
bästa gruppen.

Resultat för elever i årskurs 3 i de nationella proven (sv, ma). Insatser som till exempel kompetensutbildning av personal har  
gett resultat och kommunen har ett högre värde än tidigare år.  
Vi tillhör nu den bästa gruppen.

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

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.
–

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

Kostnad per betygspoäng i grundskolan. Kostnadsutvecklingen är stabil över tid och till skillnad från 
föregående år tillhör vi nu den bästa gruppen.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen. Vi har ungefär samma resultat som förra året och fortsätter  
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. Vi tillhör nu den bästa gruppen.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende finansierat av kommunen. I nyckeltalet ingår fler parametrar än de vi redovisar till samman-
ställningen. Några av frågorna som vi redovisat kan innehålla 
mät-fel som beror på tolkningen. Men när det gäller aktiviteter har  
vi arbetat systematiskt med detta och har också ett bättre resultat 
än året innan.

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende. Ej jämförbart med tidigare år, eftersom nya kostnader ingår i 
måttet. Karlstad tillhör den mest kostnadseffektiva gruppen. 

Andel nöjda brukare i särskilt boende. Vi arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att få så 
nöjda kunder som möjligt. Vi har tre procent fler nöjda kunder inom 
särskilt boende 2015 i jämförelse med 2014.

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen. Våra svar är oförändrade men i jämförelse med andra kommuner 
har vi ett bättre resultat än förra året.

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

Nöjda brukare inom hemtjänsten. 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.



EFFEKTIVITET I KARLSTADS KOMMUN 2013 2014 2015 KOMMENTAR

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende. På ett par frågor har vi fått sämre resultat 2015, till exempel 
avseende möjligheten att äta gemensamt. Där är det olika förut-
sättningar för detta beroende på om man bor i gruppbostad eller 
servicebostad, vilket påverkar nyckeltalet.

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Resultatet har förbättrats jämfört med föregående år och ligger 
ungefär i nivå med resultaten 2013. Just under år 2014 skedde 
organisatoriska förändringar som kan ha påverkat resultatet  
detta år. Karlstad tillhör nu den näst bästa gruppen. 

KARLSTADS KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE 2013 2014 2015 KOMMENTAR

Andel förvärvsarbetare i kommunen. Vi ligger kvar på samma nivå som tidigare och några orsaker  
till att Karlstad hamnar 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. Vi ligger kvar på samma nivå och behovet av ekonomiskt bistånd 
varierar beror bland annat på den rådande situationen på arbets-
marknaden 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. Antalet nya företag har ökat och Karlstad tillhör nu den bästa 
gruppen i undersökningen.

Företagsklimat – kommunens service till företag.
–

Den service som företagen upplever att de får från kommunen 
genomförs bara vartannat år och Karlstads resultat har blivit  
bättre sedan den senaste mätningen.

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.

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

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. Kommunen har köpt något mer ekologiska livsmedel under 2015 
jämfört med 2014 – och vi tillhör den näst bästa gruppen.

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 plats tio i listan över bästa platser att bo på. Vi har 
dessutom förbättrat vårt resultat.


