
TILLGÄNGLIGHET 2011 2012 KommENTar

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom  
två arbetsdagar.

Karlstad har förbättrat sig mycket och svarar på de allra flesta 
mejl inom två arbetsdagar vilket är ett bra resultat.

Andel av medborgarna som via telefon får ett direkt svar på sin enkla fråga. – Trots att Karlstad ligger bland de bästa kommunerna är vi inte 
nöjda. Nästan hälften av samtalen besvaras inte inom en minut. 
Vi räknar med att siffran ska bli betydligt bättre nu när kontakt-
center är på plats.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon  
ställt en enkel fråga.

Resultatet delas in i Gott, Medelgott eller Dåligt bemötande. 
Karlstad har ingen del Dåligt bemötande men däremot kan 
andelen Gott bemötande bli bättre. Vi hoppas att införandet  
av Kontaktcenter ska leda till att medborgarna upplever att de  
får ett bättre bemötande då de kommer att mötas av personal 
som har till uppgift att i första hand ge service till medborgarna.

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08-17  
på vardagar.

Karlstads öppettider i huvudbiblioteket är bland de bästa.

Antal timmar/vecka som kommunen har öppet i simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar. Karlstads öppettider i simhallen är bland de bästa.

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Kommunen har något lägre värde 2012 än 2011. Ambitionen är 
att plats ska erbjudas så snart behov har anmälts. Plats erbjuds 
dock alltid inom ramen för skollagens krav på väntetid. 

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

Väntetiden är 19 dagar vilket är en förbättring med fyra dagar 
sedan 2011.

Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats. Väntetiden har sjunkit mycket vilket bland annat beror på  
att kommunen har gjort om en del korttidsplatser till grupp- 
boendeplatser.

Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd. 2011 mättes tiden från nybesök till beslut. 2012 mättes tiden 
från första kontakten när man bokar en tid, till dess att man  
får beslut. Därav ett något sämre resultat men fortfarande är 
Karlstad betydligt bättre än snittet.

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



TrYGGHET 2011 2012 KommENTar

Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Män känner sig något tryggare än kvinnor i Karlstad.  
Måttet kommer från medborgarundersökningen som  
cirka 500 Karlstadsbor i åldrarna 18-84 år besvarat.

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

Resultatet över tid har legat mellan 11-14 personer. I år var det 
13 olika personal som i genomsnitt mötte en hemtjänstkund 
under 14 dagar i september. Vi har inte sett att vi haft några 
avvikande aktiviteter under dessa veckor. Karlstad ligger i nivå 
med genomsnittet.

Antal barn per personal i kommunens förskolor. Kommunen har något fler barn per personal 2012 än 2011. 
Inrapporterade uppgifter omfattar inte kommunens fristående 
förskolor. Med dem inräknade skulle Karlstad ha legat precis  
som genomsnittet. 

DELaKTIGHET oCH INFormaTIoN 2011 2012 KommENTar

Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna. Karlstad ligger i topp, endast Uddevalla kommun ligger snäppet 
före. Mätningen genomfördes innan den nya versionen av 
karlstad.se lanserades hösten 2012.

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Anledningen till den positiva utvecklingen är bland annat att 
kommunen håller på att ta fram en handlingsplan för demokrati-
arbete och att vi skapat en möjlighet för medborgare att ställa 
öppna frågor via webb.

Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet. Karlstad har ett bra resultat och tillhör den bästa gruppen.  
Det är SCB som har ställt frågor om tillgänglighet, förtroende, 
information/öppenhet och påverkan i medborgarunder- 
sökningen 2012.



EFFEKTIVITET 2011 2012 KommENTar

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan.

Resultat för elever i år 6 i de nationella proven. – Eleverna i kommunen visar på bra resultat och Karlstad tillhör  
de bästa kommunerna.

Resultat för elever i år 3 i de nationella proven. Eleverna i kommunen visar på bra resultat och Karlstad tillhör  
de bästa kommunerna.

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Fler elever i Karlstad än i många andra kommuner är behöriga  
att söka ett nationellt program på gymnasiet. Positivt!

Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng.

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen.

Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram.

Serviceutbud inom särskilt boende finansierat av kommunen.

Snittkostnad per plats för särskilt boende äldreomsorg.

Hur nöjda brukarna är med sitt äldreboende. – Karlstad tillhör den sämsta gruppen. Merparten av brukarna är 
Nöjda eller Ganska nöjda med sitt boende (74 %) men tyvärr är 
det en stor andel som inte är nöjda. Vi arbetar hela tiden med 
förbättringar och kommer att fortsätta följa upp verksamheten  
så att vi ser att utvecklingen går åt rätt håll.

Serviceutbud inom hemtjänst finansierat av kommunen. Karlstads resultat har blivit något bättre än förra året och vi är 
bland de bästa kommunerna inom området.

Kostnad för hemtjänst kr per brukare.

Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst. – Karlstad ligger precis på genomsnittet över hur nöjda brukarna  
är, vilket är ett acceptabelt resultat. Kommunen strävar självklart 
efter att alla ska vara nöjda med sin hemtjänst och vi kommer  
att fortsätta mäta nöjdheten.

Vilket serviceutbud det finns inom grupp- och serviceboende finansierat av kommunen.

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats. – Karlstad finns i bästa gruppen och har en hög andel ungdomar 
som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats. För- 
hoppningen är att kunna bibehålla det goda resultatet genom 
fortsatt arbete med den ”insatskedja” man arbetar med idag.



SamHÄLLSUTVECKLING 2011 2012 KommENTar

Andel av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar. 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, framförallt Norge, har ökat. Pendlare syns inte  
i statistiken.

Antal förvärvsarbetande som tillkommit i kommunen jämfört med andra kommuner.

Antal nya företag som startas per 1 000 invånare i kommunen.

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. –

Sjukpenningdagar hos kommunens medborgare. I år ingår även rehabiliteringspenningen vilken den inte gjort 
tidigare. Karlstad har jämfört med andra ett mycket bra resultat 
med en tredjeplacering.

Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall. Måttet är hämtat från Avfall Sverige och visar att Karlstad är bra 
på hantering och återvinning av hushållsavfall men att vi kan bli 
ännu bättre.

Andelen miljöbilar i kommunens organisation. Karlstad tillhör den bästa gruppen men har ett något sämre 
resultat än 2011. Det beror i första hand på att kommunen har 
köpt in några bilar som inte är miljöbilar.

Andel inköpta ekologiska livsmedel. Karlstad tillhör liksom förra året den bästa gruppen.

Hur väl medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Mätningen visar att medborgarna är nöjdast med kommunens 
utbildningsmöjligheter, kommunikationer, fritidsmöjligheter och 
kommersiella utbud.

ExTra måTT 2011 2012 KommENTar

Återvinningscentralens öppettider. – Karlstad tillhör den bästa gruppen vilket visar på att vi har  
bra öppettider.


