
 

 

Resultat totalt  

  

  

  

  

  

Tyck till om Lokalbokningen 2020 

2020-11-30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Svarsfrekvens 

Total 72,1% (88 / 122) 

 



 

 

  

1. Bakgrundsfråga bokningskategori 

Namn  Antal  %  

som privatperson  39  44,3  

för en förening  40  45,5  

för ett företag  5  5,7  

för annan kategori  4  4,5  

Total  88  100  

 

 

Svarsfrekvens  

72,1% (88/122)  

 

 

 

 

2. Bakgrundsfråga kön 

Namn  Antal  %  

Man  55  62,5  

Kvinna  33  37,5  

Annat  0  0  

Total  88  100  

 

 

Svarsfrekvens  

72,1% (88/122)  
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3. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av Lokalbokningens personal? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  75  85,2  

Ganska nöjd  11  12,5  

Varken nöjd eller missnöjd  2  2,3  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  88  100  

 

 

Svarsfrekvens  

72,1% (88/122)  

 

 

 

 

4. Hur nöjd är du med Lokalbokningen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  69  78,4  

Ganska nöjd  13  14,8  

Varken nöjd eller missnöjd  5  5,7  

Ganska missnöjd  1  1,1  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  88  100  

 

 

Svarsfrekvens  

72,1% (88/122)  
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5. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för Lokalbokningen? 

Namn  Antal  %  

Ja  32  36,4  

Nej  56  63,6  

Total  88  100  

 

 

Svarsfrekvens  

72,1% (88/122)  

 

  

 

6. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovar i kvalitetsåtagandet för 
Lokalbokningen? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  20  62,5  

Ja, i stort sett  10  31,2  

Nej, inte riktigt  2  6,2  

Nej, absolut inte  0  0  

Total  32  100  

 

 

Svarsfrekvens  

26,2% (32/122)  
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7. Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

 
Instämmer 

helt 4  
3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet ej/svårt 
att bedöma  

Total  

 %  %  %  %  %  %  

Vi är tillgängliga för bokning via personligt besök, 
telefon, telefonsvarare, eller e-post.  

79,3  13,8  1,1  1,1  4,6  100  

Vi ger besked om din boknings-förfrågan inom tre 
arbetsdagar.  

70,1  13,8  2,3  2,3  11,5  100  

Om problem vid uthyrningen uppstår kvällstid samt 
lördagar och söndagar är personal vid 
Nobelanläggningarna behjälplig.  

38,6  15,9  8  3,4  34,1  100  

 

Statistik  

Vi är tillgängliga för bokning via personligt besök, telefon, telefonsvarare, eller e-post.  

Medelvärde  3,8  

Vi ger besked om din boknings-förfrågan inom tre arbetsdagar.  

Medelvärde  3,71  

Om problem vid uthyrningen uppstår kvällstid samt lördagar och söndagar är personal vid 
Nobelanläggningarna behjälplig.  

Medelvärde  3,36  

 

 

Totalt medelvärde: Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

Medelvärde  3,65  
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8. Information på hemsidan 

 
Instämmer 

helt 4  
3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet ej/svårt att 
bedöma  

Total  

 %  %  %  %  %  %  

Det är lätt att hitta information om att boka 
lokal på kommunens hemsida.  

42  23,9  9,1  2,3  22,7  100  

Informationen om att boka lokal som ges på 
kommunens hemsida är bra.  

40,2  25,3  6,9  2,3  25,3  100  

Det är lätt att göra en boknings-förfrågan 
online.  

44,8  11,5  8  1,1  34,5  100  

 

Statistik  

Det är lätt att hitta information om att boka lokal på kommunens hemsida.  

Medelvärde  3,37  

Informationen om att boka lokal som ges på kommunens hemsida är bra.  

Medelvärde  3,38  

Det är lätt att göra en boknings-förfrågan online.  

Medelvärde  3,53  

 

 

Totalt medelvärde: Information på hemsidan  

Medelvärde  3,42  

 

 

 

9. Lämna gärna dina övriga synpunkter här 

Inget med er på lokalbokningen att göra men inte så trevligt att behöva ta reda på föregående som hyrt lokalens 
sopor på toaletten. I övrigt är vi väldigt nöjda :)  

Väldigt nöjd.  

Vi fick en kod som inte fungerade, men ringde vaktmästare som öppnade, vilket var bra service :)  

Jag tycker att det fungerade väldigt smidigt med allt.  

Gjorde min bokning genom att jag ringde nobelhallen och ville hyra pingislokalen, kom på så sätt i kontakt med 
er. Tack!  

Vi är jättenöjda och allt var toppen.  

Bokningssystemet på internet borde förbättras visuellt, speciellt sökmotorn. Lokalbokningen i övrigt är bra och 
bemötande!  

Smidigt om man skulle få tillgång till städhjälpmedel på plats i lokalen man har. Så man slipper dra med egna 
borstar etc.  



 

  7 

Vi fick god hjälp när ljus försvann. Tyvärr fungerade inte projektor och den som skulle finnas ʺlöstʺ fanns inte i 
rummet. Det var synd! Men vi löste det ändå.  

Ville bara påpeka att det var smutsigt i omklädningsrummet med Kläder, skräp redan när vi kom dit. Så det 
kändes lite trist :(Annars så fungerade allt bra!  

Vi kom först inte in men ringde journumret och fick hjälp.  

Supertrevligt bemötande och otroligt hjälpsamma när jag krånglat till det. Kommer rekommendera till andra och 
boka själv igen.  

Gissningsvis är vår tid kl 17:00 den första tiden efter att skolan har slutat för dagen, och självklart är inte lokalen 
städad. Däremot borde det ligga ett större ansvar på lärare/elever att grovstädningen fungerar. Ofta finns det 
gruskorn, gummipluppar från trasiga ʺärtpåsarʺ och andra objekt med liknande storlek kvar på golvytan. Detta 
får vi städa bort. När man då öppnar städrummet (dörr i gymnastikhallen) för att ta ut sopkvasten är kvastens 
borst allt som oftast full med gammalt skräp och dammråttor. Även golvet i städrummet är en sanitär olägenhet.  

Önskat att vi fått mer information vilka åtgärder som lokalbokning samt städ vidtagit under covid-19perioden. 
Vad som gäller. Önskar mer städ av de ytor vi hyr samt toaletter.  

Chockhöjningen av hyreskostnaden kommunicerades inte ut till hyresgästerna. Städningen av gymnastiksalarna 
är urusel.  

Visa Karlberg hallen schema  

Jag är nöjd, och fortsätt så! ❤️  

Städningen kunde vara bättre. Ligger kvar kläder på golv i omklädningsrum. Ganska dammigt och skräp på hall 
golv ibland, dock inte merparten av tillfällen.  

Är väldigt nöjd som det är nu!  

Funkar redan mkt. bra !  

Dåligt städat  

Karlskoga Flyers är nöjd med både lokalbokningen och Vaktmästarna.  

Vid bokning av hall för futsal har jag haft mest kontakt med personalen Monica via mejl och jag tycker att hon 

har gjort ett jättebra jobb och snabbt svar får man också. 👍👍👍  

Saknar bokningsmöjlighet för Kemabs planer och Karlbergshallarna de är typ alltid låsta för bokning. Samma 
gäller för Sahara förstår inte varför ansvaret med bokning ligger på en förening när det finns en funktion inom 
kommunen för det. När det gäller Kemab skulle jag vilja ha den öppen för bokning året runt så det går att boka 
en tid om gräsplanerna inte är spelbara.  

 
 


