
TILLGÄNGLIGHET I KARLSTADS KOMMUN 2011 2012 2013 KOMMENTAR

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. De flesta e-breven besvaras inom sex timmar vilket är ett mycket 
bra resultat.

Andel som får svar på en enkel fråga inom 60 sekunder via telefon.

–

Vårt resultat är sämre än tidigare. Orsaken är att det har tagit 
längre tid än 60 sekunder att få en personlig kontakt. Det räknas 
då som man inte fått svar på frågan. Den genomsnittliga tiden för 
hälsningsmeddelande och kötid till svarsgrupp har i flera fall under 
mätperioden varit en minut och tio sekunder. 

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

Vi är mycket glada och stolta över resultatet för bemötande.  
Det är självklart något som vi aktivt arbetar med.

Öppettider i huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstationer. Karlstads öppettider hör till de bästa.

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Ambitionen är att plats ska erbjudas så snart behov har anmälts. 
Plats erbjuds dock inom ramen för skollagens krav och kommunens 
egen servicegaranti (inom fyra månader).

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

Väntetiden för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum  
är något längre än föregående år vilket kan förklaras av ökad 
efterfrågan.  

Väntetid för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. Vi har ett bra resultat och strävar alltid efter att tillgodose behov  
så snabbt det går.

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

Vid inrapporteringstillfället inräknades tyvärr inte väntetid för att 
komma på besök. Hade det gjorts så skulle Karlstad ligga något 
över genomsnittet i undersökningen.

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN  
KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

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 2011 2012 2013 KOMMENTAR

Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Ökningen mellan 2012 och 2013 står kvinnorna för. Nu upplever  
de sig lika trygga som männen gör, enligt SCB:s medborgar- 
undersökning som cirka 500 Karlstadsbor i åldrarna 18-84 år  
har deltagit i.

Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad  
av kommunen, under 14 dagar.

Strävan är att alltid ha så hög kontinuitet som möjligt.

Antal barn per personal i kommunens förskolor. Personaltätheten har ökat från föregående år men vi ligger  
fortfarande något lägre än riket.

DELAKTIGHET OCH INFORMATION I KARLSTADS KOMMUN 2011 2012 2013 KOMMENTAR

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

– – –
Mäts bara valår.

Kvalitet på kommunens webbinformation. Vi tillhör den bästa gruppen för tredje året i rad.

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Anledningen till den positiva utvecklingen är bland annat att vi är bra 
på att använda sociala medier för att sprida information och inhämta 
synpunkter samt att vi har tagit fram en handlingsplan för kommu-
nens demokratiarbete.

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.



KOSTNADSEFFEKTIVITET I KARLSTADS KOMMUN 2011 2012 2013 KOMMENTAR

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Kostnadsnivån är i princip oförändrad jämfört med tidigare år  
vilket innebär att vi hör till de näst bästa kommunerna avseende 
kostnadseffektivitet för inskrivna barn i förskolan.

Resultat för elever i årskurs 6 i de nationella proven (sv, ma, eng).
–

Resultatutvecklingen i de nationella proven i svenska, matte och 
engelska är klart bättre än föregående år och vi hör till de näst 
bästa kommunerna.

Resultat för elever i årskurs 3 i de nationella proven (sv, ma). Resultaten för de nationella proven i svenska och matematik i 
årskurs 3 varierar över åren och 2013 var de sämre än året innan. 
Vi analyserar resultatet och kommer att göra insatser där vi ser att 
det behövs. Det kan till exempel gälla fortbildning av personal.

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Vi har en positiv resultatutveckling och presterar klart bättre  
än riket.

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. – – – Vi har inte deltagit i undersökningen.

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

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen. Karlstad har ett bra resultat nationellt sett och tillhör den näst 
bästa gruppen.

Kostnad per elev i förhållande till de som inte fullföljer gymnasiet.

Serviceutbud inom särskilt boende finansierat av kommunen. Serviceutbudet är en avvägning mellan generella erbjudanden och 
individuella behov. Tyvärr har vi inte kunnat erbjuda gemensamma 
och organiserade aktiviteter alla veckans dagar på alla boenden.

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende.

Andel nöjda brukare i särskilt boende.
–

Vi strävar alltid efter att alla våra kunder ska vara nöjda. Här kan  
vi se en ökning av andelen kunder som svarat att de är mycket  
eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. 

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen. Här kan vi konstatera att flera av frågorna ställs utifrån att servicen 
erbjuds inom ramen för hemtjänsten. Vi erbjuder flera av dessa 
saker men det ligger utanför hemtjänstens uppdrag så som t.ex. 
ledsagning och dagverksamhet. Av den anledningen får vi ett  
lägre resultat.

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen.

Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst.
–

Vi strävar alltid efter att alla våra kunder ska vara nöjda. Detta är 
ett ständigt förbättringsområde.

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende. Serviceutbudet är en avvägning mellan generella erbjudanden och 
individuella behov. Resultatet är förbättrat sedan 2012.

Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.
–

På grund av byte av verksamhetssystem 2011, var siffran för  
2012 inte helt tillförlitlig. Det är därför svårt att jämföra den  
med 2013 års siffra.



KARLSTADS KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE 2011 2012 2013 KOMMENTAR

Andel förvärvsarbetare i kommunen. Några orsaker till att Karlstad hamnar i den sämsta gruppen är dels 
att vi har många studenter, dels att andelen pendlare till andra 
länder, framför allt Norge, har ökat. Pendlare syns inte i statistiken.

Invånare som under året erhållit ekonomiskt bistånd.

– –

Att 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. Vi tillhör den bästa gruppen i undersökningen. Det gör vi även  
i den jämförelse som genomförs med gruppen ”större svenska 
städer”. Under året har våra rådgivningsresurser fått i uppdrag  
att tillhandahålla information om socialt företagande.

Företagsklimat – kommunens service till företag.
–

Marginella förändringar i jämförelse med tidigare genomförd 
undersökning. Efter enkäten har utbildningen Förenkla helt enkelt 
genomförts med delaktighet från samtliga berörda förvaltningar.

Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare? Sjukpenningstalet har ökat i riket under hela tidsperioden.  
Trots ökningen har Karlstad ett lågt sjukpenningstal och vi tillhör 
den bästa gruppen. 

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Vi fortsätter att ligga bra till när det gäller återvinning av  
hushållsavfall.

Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar. – Resultatet presenteras av SKL senare under året.

Andel inköpta ekologiska livsmedel. Vi har köpt något mindre av ekologiska livsmedel under  
2013 jämfört med 2012. Orsaken är ökade livsmedelspriser. 
Fortfarande tillhör vi dock den näst bästa gruppen.

Medborgarnas syn på sin kommun som en plats att bo och leva i. Karlstad tillhör de kommuner som invånarna ger bäst betyg.  
Ett resultat vi kan vara stolta över!


