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Statistik Kontaktcenter 2021 (KS 2022.159)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Lösningsgraden för Kontaktcenter 2021 är totalt 57%, vilket betyder att 57% av alla 
kommunens ärenden, inkomna via alla våra kanaler, (telefon, mail, besök, chatt, Facebook) 
hanteras och avslutas i Kontaktcenter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, antal inkomna ärenden 5838 st, lösningsgrad av 
Kontaktcenter, 37 %. Snittet i riket gällande lösningsgrad mot 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 25%. Ärendena kräver i regel att de hanteras av 
handläggare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2699 st ärenden, lösningsrad 59%. En stor avlastning från 
KC har varit många frågor gällande den nya entreprenören om avfallshanteringen och allmänt 
om driftsfrågor om vägnätet.

Barn- och ungdomsförvaltningen, 3022 st ärenden, lösningsgrad 72%. Majoriteten av frågorna 
KC hanterar är frågor gällande det årliga skolvalet och ansökningsprocesser till 
förskola/skola.

Kommunledningskontoret 2586 st ärenden, lösningsgrad 64%. År 2021 har frågorna präglats 
av Corona-pandemin och interna telefonilösningar.

Socialförvaltningen, 5711 st, lösningsgrad 52 %. Många individärenden där det krävs 
myndighetsutövning, mestadels av avlastningen sker genom hanteringen av ekonomiskt 
bistånds ansökningar.

Kulturförvaltningen 512 st ärenden, lösningsgrad 72% Frågorna rör framförallt 
biblioteksverksamheten, evenemang och utställningar.

Fritidsförvaltningen 1356 st ärenden, lösningsgrad 87%. Historiskt präglas frågorna om 
lokalbokning och utlämnande av nycklar till föreningar och privatpersoner men under 
pandemin har dessa minskat med anledning av rådande restriktioner.
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Tjänsteskrivelse

Statistik Kontaktcenter 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lösningsgraden för Kontaktcenter 2021 är totalt 57%, vilket betyder att 57% av alla 
kommunens ärenden, inkomna via alla våra kanaler, (telefon, mail, besök, chatt, 
Facebook) hanteras och avslutas i Kontaktcenter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, antal inkomna ärenden 5838 st, lösningsgrad av 
Kontaktcenter, 37 %. Snittet i riket gällande lösningsgrad mot 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 25%. Ärendena kräver i regel att de 
hanteras av handläggare. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2699 st ärenden, lösningsrad 59%. En stor 
avlastning från KC har varit många frågor gällande den nya entreprenören om 
avfallshanteringen och allmänt om driftsfrågor om vägnätet.

Barn- och ungdomsförvaltningen, 3022 st ärenden, lösningsgrad 72%. Majoriteten av 
frågorna KC hanterar är frågor gällande det årliga skolvalet och ansökningsprocesser 
till förskola/skola. 

Kommunledningskontoret 2586 st ärenden, lösningsgrad 64%. År 2021 har frågorna 
präglats av Corona-pandemin och interna telefonilösningar. 

Socialförvaltningen, 5711 st, lösningsgrad 52 %. Många individärenden där det krävs 
myndighetsutövning, mestadels av avlastningen sker genom hanteringen av 
ekonomiskt bistånds ansökningar. 

Kulturförvaltningen 512 st ärenden, lösningsgrad 72% Frågorna rör framförallt 
biblioteksverksamheten, evenemang och utställningar. 

Fritidsförvaltningen 1356 st ärenden, lösningsgrad 87%. Historiskt präglas frågorna 
om lokalbokning och utlämnande av nycklar till föreningar och privatpersoner men 
under pandemin har dessa minskat med anledning av rådande restriktioner. 
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Bakgrund
Kontaktcenter har under året fortsatt sitt arbete som ambassadörer inom service och 
bemötande och vidareutvecklat samarbetet med förvaltningar, tack vare 
inplanterandet av kontaktpersoner sedan 2020/2021. Dessa samarbeten har varit i 
form av projektgrupper bland annat utvecklande av kommunens system för 
synpunkter och felanmälningar där ett förbättrat kartskikt lagts till för att indikera på 
”icke kommunal mark” och även ett arbete att ta fram svarsmallar och lathund som 
handläggare ska använda för förbättrade svar till kund med en kommunövergripande 
standard för service och bemötande. 

Fler avdelningar har börjat använda sig av specialistwebben Artvise vilket genererar 
enhetligare svar, och ett enklare sätt att följa ärendet. Kontaktcenter fortsätter arbetet 
”Artvise för alla” under 2022.

Kontaktcenters medlemmar har blivit värdefulla deltagare i flera projekt och önskar 
att tid fanns att bistå i fler då fokus ligger naturligt på kundnöjdhet, tillgänglighet och 
service med tanke på Kontaktcenter objektiva placering, där man ser till både 
kundens och medarbetarnas fördelar med ”rätt” glasögon på.

Under året 2021 har det fortfarande präglats av pandemin med dess innebörd, även 
låg bemanning p.g.a. sjukskrivning, uppsägning och nyrekryteringar.

Under sommaren 2021 förtydligade Kontaktcenter ärendetyperna i Artvise, så mer 
utförlig och detaljerad statistik kan tas ut. Till exempel kan man med den se varför en 
kund hör av sig och med den informationen se över om det kan förtydligas på något 
sätt så kunden inte nästa gång är i behov av kontakt.

1 oktober 2021 slogs Kontaktcenter och kommunikationsavdelningen samman till en 
avdelning, fördelarna av vår stora avdelning är bland annat att vi tillsammans kan ta 
till vara på organisationens utvecklingsbehov och dra nytta av avdelningens breda 
kompetens och vara lyhörda, till exempel önskemål från invånarna om en mer 
kundfokuserad webb, enklare blanketter och e-tjänster.

 

Johanna Harling Linnéa Adlivankin
Kommunikations- och kontaktcenterchef Enhetschef Kontaktcenter

Expedieras till:
Akten

Barn och ungdomsnämnden
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Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden



Statistik Kontaktcenter 
1 januari – 31 december 2021

Johanna Harling, Linnéa Adlivankin

Jennie Löfgren, Therese Kumlin, Filip Hilmo, Dennis Fransson, Sandra Oiva, Jenny Adolfsson



1 januari – 31 december 2021

6 st kommunvägledare + 1 chef
(2 nyanställda kommunvägledare under perioden)

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

700-900 st. samtal / vecka
Ca 70 st. registrerade ärenden / kommunvägledare / vecka

Arbetssätt ROSA; tydligt uppdrag  - vad ska KC svara på? -
Lösningsgrad -100%

Statistiken mäter ALLA inkomna ärenden till kommunen –
Lösningsgrad - 57%



Totalt inkomna ärenden
Helårsstatistik

1 januari - 31 dec 2021

Total lösningsgrad: 57 %

Totalt inkomna:  22615 st ärenden. 

Avslutade av KC : 12446 st ärenden. 

(Helår 2020: Antal ärenden 20629 st. Lösningsgrad 65 %)



KC – vägledande och rådgivande 
Total lösningsgrad 94%

1674 st ärenden som inkommit till Kontaktcenter, t.ex.

• Vigsel

• Fixartjänst

• Försäkringsärenden

• Konsumentvägledning 

• Juridisk rådgivning 

• Kommunövergripande frågor



SBF - 5838 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 37 % 

• Behövs bygglov för…?

• Jag kan inte komma åt grannyttrandet i e-
tjänsten?

• Vilken nybyggnadskarta ska jag beställa?

• Hur gör jag för att köpa/nyttja mark?

• Hur går jag tillväga för att ordna enskilt 
avlopp?

• Var hittar jag och hur tyder jag 
detaljplanen?

• Bygglov 4240 st

• Kart & mät 172 st

• MEX 177 st

• Miljö 1036 st

• Plan 155 st

• Stab 36 st

• Avd. översiktspl. 9 st 



TFF - 2699 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 59 %

• Hur hyr jag lägenhet av kommunen?

• Frågor och felanmälan om utemiljön –
träd, drift m.m.

• Jag vill ha farthinder på min gata, hur går 
jag tillväga?

• Felanmälan från hyresgäster

• Förvaltarenheten 681 st

• Gatu & park 1810 st

• Serviceavdelningen 26 st

• Projekt och fastighetsutv. 12 st

• Stab 27 st



BUF - 3022 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 72 %

• Hur ställer jag mitt barn i kö?

• Hur vet jag om/när mitt barn får plats på 
XX-skolan

• Frågor om KCNO – jag ska kontakta min 
hemkommun, vem hos er ska jag prata 
med?

• Var hittar jag blanketten om ”delad 
faktura”?

• Jag har inte svenskt personnummer, hur 
gör jag då?

• Förskola 1064 st

• Grundskola 1472 st

• Gymnasium 85 st

• Vuxenutb/SFI 172 st

• Utvecklingsavdelningar 124 st



KLK - 2586 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 64 %

• Telia/touchpoint-frågor

• Covid – 19, säkerhets och trygghetsfrågor

• Fakturafrågor

• Lönefrågor och spontanansökningar

• Hittar inte XX på hemsidan?

• Begäran om handlingar

• Företagsfrågor och etablering

• Vem har ni upphandlat för detta?

• Internservice 103 st

• Stab 178 st

• Ekonomi 334 st

• HR 327 st

• Kommunikation 125 st

• Kansli 334 st

• Utveckling & Näringsliv 99 st

• Upphandling 131 st



SF - 5711 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 52 %

• Orosanmälan? Barn, vuxen och äldre.

• Varför får jag inte mina pengar?

• Kan jag få hjälp att ansöka?

• Min anhörig behöver boende

• Frågor om fakturor, hemtjänst m.m.

• Vill ha kontakt med handläggare

• Kan jag skjuta på fakturan tills 
dödsbodelningen är klar?

• Barn & familj 442 st

• Vuxen & LSS 2646 st 

• Äldreenheten 1693 st

• Utföraravdelningen 119 st

• Öppenvården 81 st

• Stab 130 st

• Ekonomi 600 st 



Kultur - 512 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 72 %

• Hur kommer jag åt bildarkivet?

• När kommer kulturkalendern?

• Vilka öppettider har biblioteket?

• Hur ställer jag mitt barn i kö till 
Kulturskolan?

• Fakturafrågor Kulturskolan.

• Kulturenheten 178 st

• Biblioteket 206 st

• Kulturskolan 128 st 



Fritid - 1356 st inkomna ärenden
Lösningsgrad 87 %

• Guida i lokalbokning och lämna ut nycklar

• Finns ved vid Ubbysjön? 

• Är isen plogad?

• Kan man boka ishallen?

• Varför kan man inte boka matsalen i X-
skolan längre?

• Administration 1106 st

• Ungdomsenheten 27 st 

• Idrott & Fritid 223 st 



Statistik Chatt 
– Live agent

1 Januari – 31 December 2021



Chatt – 349 st  Lösningsgrad 90%
Jan Feb Mars April Maj Juni

Förskola och skola 2 14 3 7 9 10

Omsorg och hjälp 0 3 2 3 5 1

Fritid och kultur 2 1 1 1 4 5

Evenemang och upplevelser 0 0 0 0 1 0

Bygga, bo och miljö 2 6 18 11 12 12

Trafik och resor 1 2 1 2 2 0

Näringsliv och arbete 0 0 1 1 0 0

Kommun och politik 0 0 2 0 0 1

Övrigt 4 6 13 2 6 3

CORONA 1 2 3 1 2 3

Totalt riktiga chattar: oavsett ärende 12 34 44 28 41 35



jul aug sep okt nov dec

Förskola och skola 2 9 10 14 6 7

Omsorg och hjälp 1 3 2 3 2 2

Fritid och kultur 1 1 6 0 1 0

Evenemang och upplevelser 0 0 2 0 1 0

Bygga, bo och miljö 7 3 10 4 6 2

Trafik och resor 0 1 1 1 0 1

Näringsliv och arbete 1 0 0 0 0 0

Kommun och politik 0 0 0 1 1 0

Övrigt 1 2 10 9 6 5

CORONA 1 3 3 0 2 1

Totalt riktiga chattar: oavsett ärende 14 22 44 32 25 18

Chatt forts.



Statistik Synpunkter & felanmälan
– Infra Control

1 Januari – 31 December 2021



Infra Control 
Synpunkter & Felanmälan

1 januari-31 december

4247 inkomna ärenden

4203 avslutade ärenden under året

Totalt genomsnittlig handläggningstid: 22 dygn



Bygga, bo och miljö

2304 inkomna 2169 avslutade –

genomsnittlig handläggningstid 27,5 dagar 

• Klotter ca 900 st ärenden (2 dagar)

• Skog & natur ca 270 st ärenden (60 dagar)

• Parker & torg ca 275 st ärenden

• Nedskräpning ca 300 st ärenden



Trafik och resor

1609 inkomna 1722 avslutade –

genomsnittlig handläggningstid 22 dagar

• Belysning ca 163 st ärenden 

• Väg & drift ca 400 st ärenden 

• Skrotbil/felparkering ca 136 st ärenden

• Synpunkter ca 32 st ärenden



Fritid och kultur

230 inkomna 228 avslutade –

genomsnittlig handläggningstid 29 dagar 

• Idrott & Motion, Friluftsliv & natur ca 150 st ärenden 

• Bibliotek ca 30 st ärenden 

• Evenemang, kulturskola m.m. ca 50 st ärenden



Förskola och skola

92 inkomna 88 avslutade –

genomsnittlig handläggningstid 28 dagar 

• Ärenden - fastigheterna (TFF) ca 85 st 

• Ärenden om skola ca 6 st



Omsorg och hjälp

15 inkomna 14 avslutade –

genomsnittlig handläggningstid 2 dagar 

• Äldreomsorg & Hemtjänst ett ärende  

• Övriga ärenden ett ärende

• Stöd till barn, ungdom, familjer m.m. ett ärende
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