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Referensnummer för signaturer:

§ 53
Statistik Kontaktcenter 2020 (FN 2021.029)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Fritidsförvaltningen redovisar statistiken 
till fritidsnämnden en gång per år. Antal inkomna ärenden totalt till Kontaktcenter är 20 629 
stycken, från fem kanaler, telefon, mail, besök, chatt och Facebook. Kontaktcenters har själva 
hanterat, besvarat och avslutat 13 434 stycken av dessa. Det motsvarar en total lösningsgrad 
om 65 procent. Totalt har inkomna ärenden till kommunen ökat med 10 procent under andra 
halvan av 2020.

Fritidsförvaltningen har under 2020 tagit emot ca 1400 stycken ärenden, ca 75 procent har 
hanterats och avslutas av kontaktcenter.

Synpunkter och felanmälan – InfraControl, är kontaktcenter systemförvaltare för. Totalt, har 
det under år 2020 inkommit nästan 5000 stycken felanmälningar/synpunkter. 
Handläggningstiden är mellan 2-140 dygn att hantera dessa. Den långa handläggningstiden 
har åtgärdats genom att fler har fått ansvaret att hantera inkomna ärenden per avdelningsnivå. 
Fritid och kultur har 260 stycken anmälningar via InfraControl under år 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-18, Statistik Kontaktcenter 2020
 Statistik Kontaktcenter 2020, Fritidsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Statistik Kontaktcenter 2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i 
toppklass ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive 
nämnd och förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Fritidsförvaltningen 
redovisar statistiken till fritidsnämnden en gång per år. Antal inkomna ärenden totalt 
till Kontaktcenter är 20 629 stycken, från fem kanaler, telefon, mail, besök, chatt och 
Facebook. Kontaktcenters har själva hanterat, besvarat och avslutat 13 434 stycken av 
dessa. Det motsvarar en total lösningsgrad om 65 procent. Totalt har inkomna 
ärenden till kommunen ökat med 10 procent under andra halvan av 2020.

Fritidsförvaltningen har under 2020 tagit emot ca 1400 stycken ärenden, ca 75 
procent har hanterats och avslutas av kontaktcenter.

Synpunkter och felanmälan – InfraControl, är kontaktcenter systemförvaltare för. 
Totalt, har det under år 2020 inkommit nästan 5000 stycken 
felanmälningar/synpunkter. Handläggningstiden är mellan 2-140 dygn att hantera 
dessa. Den långa handläggningstiden har åtgärdats genom att fler har fått ansvaret att 
hantera inkomna ärenden per avdelningsnivå. Fritid och kultur har 260 stycken 
anmälningar via InfraControl under år 2020. 

Bakgrund
Kontaktcenter har under 2020 bestått av 6 kommunvägledare och en chef och tillhör
kommunledningskontoret.

Kontaktcenter har en lösningsgrad på 65 procent under 2020, tidigare år har 
kontaktcenter haft en högre lösningsgrad i procent men genom ett annat arbetssätt är 
statistiken mer rättvis. Delar av kommunens förvaltningar har även börjat använda
sig att Artvise specialistwebb, kontaktcenters ärendehanteringssystem, vilket inte
bara genererar i en mer rättvis statistik utan också en förhöjd säkerhet och snabbare
handläggnings- och svarstider till kund. Kontaktcenter märker av en positiv effekt
från invånarna och arbetar ständigt med en målsättning att bedriva service i
toppklass. De medarbetare som inte arbetar i ärendehanteringssystemet Artvise
(kundtjänstklienten eller specialistwebben) svarar kund via mail eller telefon.

Kontaktcenters medarbetare är ambassadörer för service och bemötande och arbetar
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aktivt med att underhålla och utveckla god service och förenkla processer, både 
internt och externt. Kontaktcenter arbetar sedan hösten 2020 med
”kontaktpersoner” riktade mot förvaltningarna för att öka informationsflödet och öka 
samarbetet mellan förvaltningarna för ett effektivare arbetssätt. Arbetet innebär att
kommunvägledare ”krokar arm” med nyckelpersoner från förvaltningarna,
nämndsekreterare och kommunikatörer för att öka informationsflödet och
samarbetet – för att öka kundens helhetsintryck kopplat till service.

Kontaktcenter ser ljust på framtiden och kan se tillbaka på de knappa 3 åren med 
glädje och en enorm utveckling och ökad kundnöjdhet. För att utvecklas mer och
fortsätta bedriva denna höga servicenivå ser kontaktcenter ett stor värde i att flera
avdelningar och förvaltningar börjar arbeta med specialistwebben i Artvise.
Kontaktcenters ambassadörskap synliggörs genom deltagande på förvaltningsträffar 
och avdelningsmöten med fokus på service och bemötande. Kontaktcenter lyfter flera
olika förbättringsområden, med en riktad insats vad det gäller bemötande i skrift.
Förbättringsaktiviteter är exempelvis svarsmallar i ärendehanteringssystemet Artvise 
samt utvecklande av arbetssätt i synpunkter & felanmälansystemet InfraControl.

Petri Peltonen Jesper Westberg
Förvaltningschef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten



Kommunövergripande statistik 
Kontaktcenter 1 jan – 30 juni 2020
Mail, besök, chatt, facebook och telefon

Johanna Harling



Total lösningsgrad över tid

81 %  67 %

Pandemi
3000 fler ärenden under perioden jämfört med i fjol. 

Mager bemanning

Specialistwebb

Sommar i ordinarie läge



Corona relaterade frågor
Förvaltning Antal inkomna ärenden från 5 kanaler Antal avslutade av KC

Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen
Frivilliga insatser 25 15 (60%)



Kultur och Fritid
Avdelningar Antal inkomna ärenden från 5 kanaler Antal avslutade av KC %

Kultur

Bibliotek 33 19 58%

Kulturenheten 71 46 65%

Kulturskolan 20 7 35%

Total: 124 72 58%

Fritid

Administration 585 549 94%

Ungdomsenheten 5 3 60%

Idrott och fritid 97 53 55%

Onödig efterfrågan 1 1 100%

Total: 688 606 88%



Fritid och kultur
Totalt ärenden 136

Avslutade 116 (85%)

Handläggningstid: 5-120 dagar



Vallentuna IP
Totalt: 215

Ej besvarade: 19 (8%)

Ordinarie telefontid:

Inga telefontider



Statistik Kontaktcenter 
1 juli – 31 december 2020

Linnéa Adlivankin och Johanna Harling

Jennie Löfgren, Therese Kumlin, Filip Hilmo, Dennis Fransson, Gun Nielsen 



1 juli – 31 december 2020
6 st kommunvägledare + 1 chef i KC (1 kommunvägledare vakant)

Pandemi

Allt arbete på plats fram till slutet av oktober - stundtals 2 personer i 
bemanningen.

5 inkommande kanaler: telefon, mail, besök, chatt och Facebook



Totalt inkomna ärenden
1 juli-31 dec 2020

Total lösningsgrad 65% (Totalt 2020: 65%) 

Totalt inkomna:  11997 st ärenden. (Totalt 2020: 20629 st)

Avslutade av KC : 7840 st ärenden. (Totalt 2020: 13434 st)

Fler inkomna ärenden till kommunen under andra halvan av 2020, en ökning 
med 10% (= lägre lösningsgrad i procent till KC) 



KC – vägledande och rådgivande 
Total lösningsgrad 96%

1775 st ärenden som inkommit till Kontaktcenter, t.ex.

- Vigsel

- Försäkringsärenden

- Konsumentvägledning 

- Juridisk rådgivning 

- Kommunövergripande frågor



Fritid - Totalt 734 st inkomna ärenden

Fritid – vägledande 28%

Administration 93%

Ungdomsenheten 33%

Idrott & Fritid 49%



InfraControl 
Synpunkter & Felanmälan

- Totalt

2443 inkomna ärenden 

2523 avslutade under perioden totalt!



Fritid och kultur
124 inkomna

123 avslutade (99%)

Handläggningstid 3-140 dygn
• Idrott & Motion, Friluftsliv & motion ca 80 st ärenden (ca 10 dygn)

• Kulturhuset ca 3 st ärenden (140 dygn)



Fritid och kultur
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