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Rapport SBB Servicecenter 2019 Q4 
 
1. Om du tänker på ditt senaste ärende till Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter, hur anmälde du 
det (hur kontaktade du servicecenter)? 
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14.0%

8.8%

15.4%

0.8%

0.4%

1.9%

3.9%

Via telefon (0587-55 00 40)

Via Felanmälan på webben

Via e-post (servicecenter@sbbergslagen.se)

Via appen (Infracontrol)

Via Mina Sidor (e-tjänst på webben)

Via besök på servicecenters kontor

Annat sätt (skriv nedan hur):

Vet ej/minns ej
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Procent

 

 

 
Namn Procent 

Via telefon (0587-55 00 40) 54,7% 

Via Felanmälan på webben 14,0% 

Via e-post (servicecenter@sbbergslagen.se) 8,8% 

Via appen (Infracontrol) 15,4% 

Via Mina Sidor (e-tjänst på webben) 0,8% 

Via besök på servicecenters kontor 0,4% 

Annat sätt (skriv nedan hur): 1,9% 

Vet ej/minns ej 3,9% 

N 486 
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2. Annat kommentar: 
Anmälde första gången via app, efter att inte fått information så ringde jag och fick hjälp av telefonist. 

Använde kontaktinfon i avläsningsanmodan som kom. 

blev bra bemött av alla 

Blev kontaktad via mail 

En kvinnl anställd ringde. Gräsklippning blivit överhoppat. Såg till att det blev klippt 

senare. Okej 

Enligt info från er hade jag kontaktat fel avdelning men ni vidarebefordrade till korrekt mail/avdelning. 

Fick faktura på 290,- Felsorterat sopkärl, fanns inget underlag om vilket kärl eller vad vi sorterat fel när vi ringde. 

Mvh 

Lars Börjemalm 

Fick mycket snabb respons. Mycket nöjd. 

Lyktstolpen är på plats, snabbt o smidigt. 

Bra jobbat !!            

Får ett svar att min felanmälan är mottaget men får inte den hjälp jag behöver snabbt, det kan dröja 1-2 tom kanske 3 dagar 

Har anmält ett ärende men inte fått någon återkoppling mer än att ni tagit emot det. 

Har inget att Klaga på. Det funkar bra. 

Har redan fyllt i denna. 

Hej har väntat på ni skulle fixa gåt belysning i Oppboga 

Hej, 

Ja, det har ju inte hänt någonting med våran trasiga gatubelysning än, så då får man betyg efter det. Sen trodde jag att det skulle vara årliga 

besiktningar på belysning. 

Men det kan det tydligen inte vara eftersom den snart har varit trasig i 3år! 

ingen 

Ingen har hört av säg jag vill ha bort ett träd på min tomt på tomten till er 

Jag har inte fått någon som helst kontakt!  

Synd för jag skrev bara och tackade för att vita vägen mellan Storå o Guldsmedshyttan blivit då otroligt fin och bra. Toppklass!! 

Jag ringde eftersom jag i tidigare ärenden mailat men får aldrig svar från er 

Jättebra service är helnöjd ! Tack 

Mail till Lindesbergs kommun 

Med ansöknings blankett 

Ni var snälla. Jag bor I Danmark och hade inte fått brevet ni skickade om att ni kom och byttade min vattenmålar. Jag fick ny tid och den blev 

byttat. Men jag tyckte det var fel jag fick en regning för att jag inte var hemma när han kom första gång, men jag viste jo inte. Jag har betalat, 

men er ledsen för det. Vänligast Lene Christensen. Skolvägen 6, 71472 Ställdalen 

Oduglig service . Ingen återkoppling lr åtgärd. Kontaktat flera gånger. 

Pappersblankett och brev 

Provade ringa ett antal gånger inget svar.???? Varför.. 

Scannade document via telefon, gick mkt bra. 

Telefon 

Varför är det så viktig denna? Vad handlar om. 

Via appen SBB 

Via brev med en ansökan. 

via ett brev 

Via post. Ansökan om bygglov för braskamin. 
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3. Vad avsåg ditt senaste ärende till Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter? 
 

4.1%

22.0%

50.0%

3.1%

0.8%

2.5%

1.9%

12.8%

2.9%

Ett fakturaärende (tex frågor om debitering,  
betalningskrav)

En abonnemangsfråga (tex avfallshantering, VA,  
slamtömning)

En felanmälan (tex om vägunderhåll, snöröjning,  
beläggningsskador, gatubelysning, VA, lokalvård, anmälan 

om störning)

En allmän fråga (tex om återvinning, öppetti der, bygglov,  
livsmedelskontroll)

Beställning av tjänster (t.ex. utmärkning av fastigheters 
tjänster, kartor, förrättningar)

Sökte en medarbetare på Samhällsbyggnad Bergslagen

En synpunkt/önskemål/gav beröm

Annat (skriv nedan vad):

Vet ej/minns ej

100%80%60%40%20%0%

Procent

 

 

 
Namn Procent 

Ett fakturaärende (tex frågor om debitering, betalningskrav) 4,1% 

En abonnemangsfråga (tex avfallshantering, VA, slamtömning) 22,0% 

En felanmälan (tex om vägunderhåll, snöröjning, beläggningsskador, gatubelysning, VA, lokalvård, anmälan om störning) 50,0% 

En allmän fråga (tex om återvinning, öppettider, bygglov, livsmedelskontroll) 3,1% 

Beställning av tjänster (t.ex. utmärkning av fastigheters tjänster, kartor, förrättningar) 0,8% 

Sökte en medarbetare på Samhällsbyggnad Bergslagen 2,5% 

En synpunkt/önskemål/gav beröm 1,9% 

Annat (skriv nedan vad): 12,8% 

Vet ej/minns ej 2,9% 

N 486 
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4. Annat - kommentar: 

Ang tider för sophämtning. 

Ang. Skift av vattenmålara 

Angripna träd på kom. mark 

Anmälan om otrygg miljö 

anmälde otrygg plats och önskade belysning 

Ansökan dispens från strandskydd för ändrad användning av ekonomibyggnad. 

Ansökan om grävtillstånd 

autogiro 

Avstängning av vatten. Fick uppskov på räkningen Tack så mycket       

Avverkning av stormfällda träd 

Behövde förklara oväntad ökad konsumtion. 

Bokning av tid för byte av vattenmätare 

Bortforsling av "skräp" 

bortforsling av bil. 

Bostadsanpassning 

Byte vattenmätare 

det har varit mycket halt vid min arbetsplats och det behövdes skrapas och sandas 

Då ej slamtömning skett under utlovad tid kollade jag vad som hänt. 

Dåligt plogat,3 spåra väg med mycke modd. 

Dött träd utanför min tömt. 

Ej sandat 

Farliga träd 

Felaktiga uppgifter = Fick muntliga uppgifter som inte stämde 

Fick inte återkoppling som jag bad om i ärendet 

Flytta adress 

Fråga om Kommunens skogar i detta fall Norvalla 

Fäktning av träd på Kommunens mark en kille var här och tittade men sedan har inget hänt väntar. 

Fällning av träd 

Fällning av träd efter storm på kommunal matk. 

Glassplitter på trottoar 

Har väntat på svar över en månad ringt nyligen talat med en Anders men inte nöjd med svaret bör få personligt. Kontakt ytterligare tack 

Hörde om det gick att röja sly 

Information om väg. 

Inkoppling va 

Ja har men ni vill inte veta tro mig 

Jag pratade med en dam i växeln, om att det inte finns någon belysning, utanför mitt och grannens hus. På andra gator i området, finns det 

lampor, som lyser på kvällar och nätter, dock inte här. Jag känner mig inte trygg i mitt område , när det är så mörkt. Jag bor sist på gatan, finns 

en vändplan efter mitt hus, som också är utan belysning. I dessa tider när det rör sig så många kriminella, blir jag rädd när man inte ser vad det 

är för folk som rör sig utanför.  

Damen i växeln skulle lämna ärendet vidare och hon fick även lämna mitt tel.nr. till den ansvariga för det här, ännu har jag inte hört något. 

Jag vill ha fakturan elektroniskt då min brevlåda ej är "bemannad" under vintern. 

Jag vill spärra av så att inte entreprenad maskiner och privatpersoner parkerar på min tomt. 

Jag ville veta när mitt avlopp ska tömmas. 

Klagade på misskötseln av kommunen skogar 

Knasig parkeringsskylt 

Livsmedelskontroll 

Mig veterligen har jag inte varit i ko ntakt med er. 

Min snöröjning har jag rapporterat via telefon, när ärendet var olöst efter 2 månader skickade jag in via e-tjänsten och hänvisade till mitt 

ärende nummer efter ännu 1 månad har jag fortfarande inte fått något svar 

Missad tömning av sopkärl 

Nedfallna träd efter blåst 

Nedskräpning 

Nedskräpning på återvinningsstationen, vid högstadieplan. 

Nedskräpning som jag ville att SVB skulle åtgärda 

Nedskräpning vid återvinningsstation 

Nedtagande av träd 
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Nerkörd skylt: "utryckningsfordon" 

Nertagning av en rönn. 

Otrygg plats 

Potthål Finnvägen/Persbovägen i Ramsberg 

Röjning av buskar och sly i slänten mot stora lindesjön. Som inte vart gjort 

Röjning av sly mm, men inget har hänt ingen feedback 

Röjning av träd nära fastighet 

Sabotage 

Se vår kommentar 

Självavläsning 

Skaffa en e- faktura 

Sophämtning 

soptunnan ej tömd efter sophämtning 

Stadsnät, ny mottagare. 

Stopp i avlopp 

Tider ang skamtömmning 

Tillstånd till enskilt avlopp 

Trafikärende 

Trasig dörr utedass vid bottenån 

Trasig soptunna 

Trasig vatten mätare. 

Träd på strandpromenaden 

Trädfällning 

Trädfällning utan varesig varseblivning eller tillåtelse på egen fastighet 

Tömning av soptunnor under okt månad. 

Uppehåll avfallshämtning 

Uppehåll i sophämtning 

Uppsägning av slam och renhållning 

Utebliven asfaltering vid ingång till fastigheten. 

Utebliven soptömning 

Vatten avbrptt 

Vattenavläsning 

Vattnet fösvann 

Vattnet var och är missfärgat. Förorenat? 

Vill du ha ha bort en gran som står precis på er tomt inte min häck 

Ville ha hjälp med att infarten efter att vid varje väghyvling så blev vägen högre varje tillfälle. För info så har inget svar inkommit, sätt i möte då 

ni försökte ringa mig efter detta har jag inget hört. 

Återställning efter grävning på min tomt 

Önskemål om hundlatrin/papperskorg. 

Övergivet fordon på trottoaren i Frövi. 

Översyn å nedtagning av skymmande träd vid utfart. 

Vi har fortfarande inte fått bort trädet tros att vi är lovade det  

Se nedan konversation 7/10-19 

Hej! Angående ärendenr 1701587 - Kategori Träd och buskar: Övrigt fel. Hej! Tittade på trädet. Vi fäller den så fort vi får tillgång till maskin. 

Mvh Samhällsbyggnad Bergslagen 
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5. Har du haft personlig kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter i detta ärende? 
 (Tex via telefon eller i person.) 
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Namn Procent 

Ja 57,0% 

Nej 39,9% 

Vet ej/minns ej 3,1% 

N 486 
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6. Om du tänker på din senaste kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter, vad tycker du om 
den personliga kontakten när det gäller följande? 
1=Mycket dåligt. 5=Mycket bra. 
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7.7%

8.8%
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8.1%

4.7%

7.0%

5.1%
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18.8%

15.4%
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24.3%

23.8%

22.8%

24.5%

51.5%

48.7%

46.3%

48.3%

44.5%

46.5%

Bemötande (trevlig atti tyd/sätt att 
kommunicera etc.)

Lyhördhet/förståelse för mina behov

Engagemang

Kunskap/kompetens hos medarbetaren

Förmågan att inge förtroende

Helhetsintryck av den personliga kontakten 
med servicecenter

100%80%60%40%20%0%
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5

 

 

 
 1 2 3 4 5 N 

Bemötande (trevlig attityd/sätt att kommunicera etc.) 4,4% 4,7% 14,2% 25,2% 51,5% 274 

Lyhördhet/förståelse för mina behov 7,7% 7,0% 12,5% 24,2% 48,7% 273 

Engagemang 8,8% 5,1% 15,4% 24,3% 46,3% 272 

Kunskap/kompetens hos medarbetaren 6,0% 4,5% 17,4% 23,8% 48,3% 265 

Förmågan att inge förtroende 7,7% 6,3% 18,8% 22,8% 44,5% 272 

Helhetsintryck av den personliga kontakten med servicecenter 8,1% 5,5% 15,4% 24,5% 46,5% 273 
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7. Kommentera gärna dina svar: 

Bara positivt bemötande. 

Baserar detta på kontakten med kundtjänst, inte på kontakten med chefen vi haft senare och troligtvis kommer ha igen... 

Blir hela tiden lovad att få besked i mitt ärende men väntar och väntar och hör aldrig något 

Bra bemötande etc men mycket besviken på att mitt ärende om en trasig gatlampa fortfarande inte åtgärdats. Anmälde den 18 september 

alltså nästan 2 månader sedan. Har även kontaktat igen för ca 3 veckor sedan men har fortfarande inte hänt något. Knepigt att få 

utvärderingen innan felet åtgärdats. 

Bra bemötande rakt igenom 

Bra kontakt men sen har det inte hänt något. 

Den första personen som tittade på ärendet var inte vid det tillfället påläst. 

Dem som sedan var och tittade på plats var mycket bra 

Det är ingen som har tagit kontakt med mig i ärendet. 

Dålig lokalkännedom men serviceinriktad! 

Eftersom vi här pratar ansökan om att bygga enskilt avlopp räcker nog inte denna ruta till. Generellt känns mycket i lagstiftningen kring detta 

rätt okänslig och överdriven. Flexibiliteten både i lagstiftning och handläggning upplever jag som snäv och räddhågsen.  

Men det är bara att betala och jobba på, jag klarar det. Hur går det för gamla änkan i skogen som inte har pengar så det räcker och som inte 

kan gräva så mycket själv? Försöka ta ett lån eller flytta till tätorten? 

Fick all hjälp jag kunde begära. 

Fick frågor via sms 

Hej Den sista kontakten, den angivna soptunnan var bra 

Helt ointresserad av mitt ärende och ville inte lyssna alls utan jag fick tjata om att skapa ett ärende vilket i det närmaste förlöjligas. 

Då jag bor nära av ett grönområde som förvaltas av kommunen och träd med fallrisk över fastighet samt boningshus har jag ett önskemål om 

att det åtgärdas. 

Vilket inget intresse fanns att tillgodose 

Hon ringde upp mig i ett ärende. 

Händer ingenting i ärendet 

Ja de var trevliga men ändå inte hänt någonting 

Jag bad att få tala med en person men nekades. Då bad jag att han skulle lämna mitt telefonnummer och namn till den jag sökte 

och be den att ringa mig om den ville,men nekades denna önskan. 

Krångligt system 

Kände mig välkommen att ställa frågor.Var nöjd med era telefonsvarande kvinnor. 

Kändes mest som att prata med en myndighetsperson 

Mycket bra. Snabb återkoppling. 

Noll tillmötesgående. 

Ok 

Otrevlig och ifrågasättande och menade på att vi har fel. 

Hela gatan hade fått utebliven tömmning 

Personlig kontakt på Seniormässan i Lindesberg 

Ringde isomras juli då jag blivit debiterad dubbla akutavgifter då de frågade om jag även ville tömma avloppsbrunnen när de ändå var där , 

ringde och pratade med en dam som hette Kristina som menade att jag borde förstå att jag skulle betala dubbla akutavgifter, så jag betalade. 

Pratade senare med ösab och de sa att det var fel fick då hjälp att få pengarna tillbaka. Men hon som jag kontaktade i juli pratade med mig 

som om jag inte förstod. 

Se föregående kommentar. Att medborgare inte får kontakt med Sbb angående sin fråga så tycker jag servicecenter ska hänvisa deras chef, 

deras nämnd eller något liknande. Det är ju dålig service från SBB och jag kan inte se vitsen med ett center om det inte har någon makt och på 

något sätt inte kan informera chefer att medborgare inte får någon kontakt med Sbb. Jag tycker också att center står på entreprenörens sida 

när en entreprenör inte gör ett bra jobb med snöröjning 

Totalt ovillig i att förstå att just den utsatta dagen för bytet var svår att få till. Det var bara den dagen det skulle gå att utföra arbetet. Sa att 

sambo är hemma varannan vecka och att vilken dag och tid som helst dessa veckor passar men NEJ det var denna dag som gällde. Själv pendlar 
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jag 10 mil/dag och kan därför inte åka hem under dagen. Tycker inte man ska behöva ta tjänstledigt (har inte vanlig semestertjänst) en hel dag 

för bytet. På nåder gick det att BOKA första tiden på morgonen. 

Trevligt bemötande 

Tyvärr kan jag inte svar då jag anser ärendet ej är bra Dette gäller både parkering och smörjning 

V37 skulle vi haft tömning ! Efter tele samtal så kom ni V46. 

Verkar inte som det är viktigt att återkoppla till sina kunder och det sa jag till kvinnan men det framgick väl tyvärr inte 

Vi hade en akut situation med vatten från gatan som rann rakt ner över vår nylagda stenläggning. Detta då ni höjde vägen när ni asfalterade 

om. Det tog så många samtal och ni lovade så många gånger att göra något åt detta men det tog över ett halvår att åtgärda. 

Vi är mycket nöjda asfalten lagd inom en vecka. Stort tack. 

VÄNTAR på utförande !! 

Väntat ett helt år att det skulle åtgärdas. Ringde och anmälde och är registrerat 14/8-19 som ett ärende. Har ringt och stött på flera ggr. 

Vägen asfalterades 2018. Asfalten går inte ända in det det var asfalterat förut. Besvärlig kant intill tomten och infarten. 
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8. Om du tänker på ditt senaste ärende hos Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter, vad tycker du om 
följande? 
1=Mycket dåligt. 5=Mycket bra. 
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7.3%
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19.5%

5.5%

4.8%

10.2%
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13.6%

13.4%

14.9%

16.1%

31.3%

26.3%

20.9%

15.1%

20.2%

35.6%

48.1%

37.2%

33.2%

37.0%

Tillgänglighet (telefon-/öppetti der, svarstid  
etc.)

Informationen om att ärendet var mottaget

Snabbhet/effektivitet (återkoppling/lösning  
inom rimlig tid)

Återkoppling efter att ärendet var slutfört

Helhetsintryck av hur mitt ärende löstes
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 1 2 3 4 5 N 

Tillgänglighet (telefon-/öppettider, svarstid etc.) 5,5% 5,5% 22,2% 31,3% 35,6% 419 

Informationen om att ärendet var mottaget 7,3% 4,8% 13,6% 26,3% 48,1% 441 

Snabbhet/effektivitet (återkoppling/lösning inom rimlig tid) 18,3% 10,2% 13,4% 20,9% 37,2% 449 

Återkoppling efter att ärendet var slutfört 26,4% 10,3% 14,9% 15,1% 33,2% 397 

Helhetsintryck av hur mitt ärende löstes 19,5% 7,0% 16,1% 20,2% 37,0% 440 
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9. Kommentera gärna dina svar: 

1 på helhet då det blev ett avslag 

Allt har hittills misskötts totalt. Ingen information. Har även ett tidigare ärende för ca 5 år sedan och det handlade om trafiksäkerheten och det 

har efter flera påtryckningar och inskickat material flertalet gånger i get hänt, och trafiken på vägen är fortfarande riktigt illa, bara att vänta på 

en olycka. 

Anmälde slocknad gatlykta. Åtgärdades inom, tycker jag, rimlig tid . 

Appen är toppen.  

Går lätt att rapportera just där och då som jag upptäcker något som behöver åtgärdas. 

Att sätta en kona där locket till vattenavstängningen ska vara löser definitivt inte problemet. Konen står dessutom mitt för vår garageuppfart 

och hindrar oss att använda uppfarten för mer än 1 bil. Om det är så problem löses kommer vi aldrig bli nöjda. Återkoppla gärna 0703982403 

Belysning i Oppboga 

blev aldrig åtgärdat 

Blev inte ok behandlad anser jag, tycker att ni borde ha en mer serviceinriktad person som svarar 

De beläggningsskador jag avsåg lagades bara hjälpligt med några skyfflar asfalt men många skador kvarstod i anslutning till de som lagades. 

de står inte vad åtgärden blev 

De två sista går ej att besvara då bygget pågår. 

Det har inte hänt något med mitt ärende mer än att jag fått ett sms som inte går att svara på 

Det är jättesvårt att nå den kontaktperson som jag har fått via telefon, jag har ringt flera gånger men fick inget svar och man ska lämna ett röst 

meddelande att bli kontaktat senare men utan resultat 

Dåligt gensvar 

Efter 1,5 år och upprepade anmälningar får jag svaret att det inte är SBB:s ärende 

Eftersom jag anmälde 2019-09-10 09:17 och ännu inte fått mitt anmälda problem åtgärdat 2 månader senare så måste det tyvärr bli 

bottenbetyg  

När kommer det bli åtgärdat? 

Ej fått svar på mitt ärende. 

Fick inte reda på vad beslutet i ärendet blev 

Fick mess om att det var åtgärdat, men såg själv att det inte var det någon dag efter. 

Fick sent en återkoppling att ärendet var mottaget men aldrig att det var löst. 

Fick stöta på flertalet gånger innan någon ringde åter. 

Uppdraget är ej utfört ännu 

Fortfarande inte åtgärdat  

Mycket dåligt 

Första gången jag ringde och påtalade att soptunnan inte var tömd fick jag bra bemötande, när jag en vecka senare ringde för att få 

information i ärendet så var bemötandet inte alls bra, tyvärr. Jag var en besvärlig kund. 

Gatlamporna vid Folkets hus byttes väldigt snabbt. 

Gatubelysningen fungerar fortfarande inte, händer att den lyser ibland. Men ikväll 20191118 kl 22 har den fortfarande inte tänts 

Gör färdigt arbetet 

Har bara fått info om att ärendet är mottagits 

Har efter 3 veckor fortfarande inte fått någon återkoppling. 

Har ej fått återkopplat 

Har felanmält om dåliga träd (björkar) som barn är runtomkring och leker men det har inte hänt något med att ta med träden 

Har inte fått någon återkoppling alls, heller inte sett någon lösning. 

Har inte fått någon återkoppling överhuvudtaget. Ärendet är inte heller åtgärdat. 

Har inte fått återkoppling 

Har inte fått ärendet åtgärdat ännu så frågorna var omöjliga att svara på. 

Har inte hänt något 

Har inte hört något över huvudtaget mer än att det var registrerat. 

Sist jag var på landet så var trädet kvar. 

Har ännu ej åtgärdats 

Helt ok 

Här inte kollat om man uppfyllt mitt önskemål 
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I återkopplingen framgår sällan vad som är gjort och vem som har gjort elle rska göra detta. Det kommer ingen statusuppdateringar, något som 

framförallt är viktig om det inte kommer ske någonting under lång tid. Typ, vi kommer inte åtgärda hålet i vägen du anmälde inom kort, men 

planerar utföra underhåll på den gata 2021. Som det funkar nu, får man bekräftelse att ärendet är mottagen, sedan blir det knäpptyst tills 

anmellan blir åtgärdat. 

Återkopplingen att felet är åtgärdat kommer väldigt ofta innan det faktisk har hänt något! 

ingen återkoppling alls 

Ingen återkoppling alls. Inget vart gjort 

Ingen återkoppling och ärendet är inte slutfört 

Ingen återkoppling överhuvudtaget. 

Ingenting har skett, står fullt i vatten fortfarande i min nedfart. Forsar ner vatten från vägen ner i mitt garage. 

Ingen har hört av sig. Väldigt besviken. Har det ens varit någon o tittat på ärendet som jag blev lovad?! 

Inget har hänt fastän andra vägar i närheten har asfalterats i höst. 

Inget svar och visste inte om det var möjligt med inkoppling av va 

Jag brukar få bra svar/återkoppling vid tidigare ärenden, men det senaste har jag bara fått "mottagningsbevis" på, inget mer 

Jag 'felanmälde' 28 oktober och fick ett svarsmail direkt. Jättebra! 

Sen har jag inte hört ett ljud i mitt ärende och eftersom det gäller att bilister kör med hög hastighet i ett område med smal grusväg med många 

gående och trånga korsningar, så känner jag att återkoppling behöver ske snabbt. 

Jag fick telefonnumret till Ösab 

Jag har fått mail att ärendet är behandlat och avslutat, men jag kan ingenstans utläsa utfallet? Mao vet jag inte om hämtningsfrekvens ändrats 

eller inte. Därav mitt dåliga betyg. 

Jag kommenterar förra frågan, inget fält fanns där. Vad menar ni med frågan ”personligen haft kontakt”? Vaddå personligen? Fysiskt, eller? Jag 

ringde själv, ingen annan person. 

Jag ville att man skulle fälla tallar vid daghemmet Masken för att de är så stora och det kan innebära risk för närstående byggnader, men 

ärendet åtgärdades inte. 

Jag är mycket nöjd och imponerad av den utförliga återkopplingen i ärendet. Det är exakt så här en god servicefunktion ska fungera där man 

får en god relevant information tillbaka. jag fick en utförlig teknisk information och det uppskattas mycket. Nu är jag själv mycket insatt i 

system vilket gör saken ännu bättre. 

Så här borde alla avdelningar inom kommunala förvaltningar arbeta, exempelvis Stadsarkitektkontoret. Som skattebetalare vill man ju känna 

sig delaktig och få god avkastning av skattemedel som tillförs kommunen, detta gäller ju även inom näringslivet. 

Forstätt så här och lär ut ert arbetsätt till övriga förvaltningar så är jag övertygad om att Lindesberg kommer högt upp i ranking framöver. 

Stort tack! 

Kan ju inte betygsätta "om ärendet var mottaget" då jag ringde och fick svar! Någon återkoppling behövdes ju inte heller. 

Klåpare... 

Kom det upp någon ny hasp? 

Lagningen av väg fick göras om efter att entreprenören endast grusat med några millimeter grus på hela vägen vilket inte alls åtgärdade 

potthålen. 

Vi bor tre familjer permanent på Persbovägen som varje dag åker till våra arbeten. Utöver oss permanentboende är ca tre-fem familjer 

(fritidsstugeägare) boende veckovis året runt. Vi är alltså många som nyttjar vägnätet i fritidsområdet. Fler än de som nyttjar vägarna i 

Ramsbergs centralområde. Vägarna måste vara farbara här uppe och inte åtgärdas sist som det tyvärr är för tillfället. 

Läs första inlägget! 

Löstes väldigt enkelt! 

Man har inte tid att svara på alla dessa undersökningar numera eftersom alla vill ha sådant. Så svaret är snabbast möjliga. 

Man har inte åtgärdat felet än 

 

Vi har fortfarande mörkt på gatan 

Mitt ärende går tillbaka till 1909 och jag har fortfarande inte hört något från Sbb och mitt ärende har blivit avslutat av Sbb flera gånger utan 

åtgärd och utan kontakt. Jag har själv fått ringa och återöppna ärendet. Center kan inte göra något mer än att återöppna ärendet men kan inte 

göra något mer 

Mitt ärende gällde en övergiven bil. Vi gjorde första anmälan i somras via appen och responsen från er uteblev totalt. Min fru ringde sedan er 

för att få något som helst svar, ni så då att bilen skulle tas om hand inom ett par veckor. Jag väntade efter det i ca 3 månader utan att något 

hände, jag började då felanmäla i appen igen. Efter ca 10 anmälningar så kom plötsligt ett livstecken från er( undrens tid är inte förbi). Då kom 

svaret att det inte är erat ansvar utan markägarens, känns inte alls som bortkastad tid. Mitt betyg till er är därför en 1a av den enkla 

anledningen att det inte gick att ge sämre betyg, hoppas för eran egen skull att ni kan bättra er. 

Ok 

OTROLIGT SNABBT ORDNAT!! Redan 07.00 morgonen därpå byttes lampan! Imponerande!! Stort TACK! 
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Problemet är fortfarande inte åtgärdat trots att det är flera veckor sedan jag felanmälde. 

Riset och stockar ligger kvar efter 1 år 

Snabba svar och lösningar i ärendet . 

Soporna blev tillslut tömda men sophämtningen fungerar fortfarande inte och vi har ej fått någon återkoppling huruvida det kommer funka i 

fortsättningen. 

Storå potthål åtgärdade snabbt men enbart med grus. Lika illa igen efter första regnet. 

Svaret säger inte mycket om vad som ska och om det kommer hända något. 

Tog en månad att fixa en trasig gatulampa vilket jag kan tycka är i längsta laget. 

Trevligt bemötande och svar på mina frågor ang tider. 

Vet ej om det är klart 

Vet inte om 2 ärenden är klara då jag inte fått återkoppling efter ärendebekräftelsen. 

Vet inte om åtgärd gjorts, i alla fall inte fullt ut. 

Vi har varit extremt nöjda med bemötandet 

Vissa saker har inte utförts på över ett år 

Vägen blev bättre men inte bra... 

Är inte på plats så vet inte om servicejobbet är utfört. 

Är ärendet utfört? 

ÄRENDE ej klart. 

Ärendet gällde vägskicket efter att de har avverkat. Tycker att vägen har blivit MYCKET sämre men fick återkoppling snabbt att de ansåg att 

den inte behövde någon åtgärd. Är ju inte nöjd då jag upplever att det inte stämmer överens med min uppfattning. 

Ärendet inte löst efter tre månader. 

Ärendet inte utfört. 

Ärendet är ej åtgärdat 

Ärendet är ej åtgärdat! 

Ärendet är inte löst än därav saknas svar på fråga 3-5 
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10. Har du fått någon återkoppling från Samhällsbyggnad Bergslagen ang. ditt ärende? 
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11. Är ditt ärende avslutat/slutfört? 
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12. Eventuell kommentar: 

Bad inte om att kontaktas efter ärendet var avslutat. Felanmälan åtgärdades väldigt snabbt. 

Begärde ej återkoppling 

Behöver ingen återkoppling då jag ville förklara en orsak bara. 

Bytet av mätaren utfördes snabbt och smidigt på utsatt BOKAD tid av en mycket trevlig reparatör/montör. 

Det har blivit sämre än tidigar 

Dålig lösning 

Ej heller påbörjat 

Ej nöjd med utfallet. 

Felet blev åtgärdat 

Fick bara besked att dom skulle börja röja vi sjön. Och att dom skulle nå fram dit jag bor. Men det kom aldrig någon 

Fick snabb och bra hjälp!  

Mvh Josefin polisen i Nora 

Gick ovanligt snabbt om jag jämför med tidigare anmälningar om fel! :-) 

Har fått svar på varför det ej är utfört än. 

Har ingen information om ett ärende efter en ansökan för 3 veckor sedan 

har inte fått någon återkoppling 

Har inte fått nån info ang om mitt ärende. Mer än detta frågeformulär!! 

Har inte fått svar på åtgärd 

I så fall är det avslutat utan att någonting är gjort och utan kontakt 

Ingen återkoppling 

Inte slutfört önskar återkoppling 0703982403. Läs svar tidigare i undersökningen 

Jag fick själv leta reda på sopbilen som var kvar i området och då mötte jag en mycket serviceinriktad chaufför som kom o tömde kärlet inom 5 

minuter. 

Jag har anmält två trasiga gatlampor på Skomakaregatan i Frövi. Väntar på att de ska åtgärdas. 

Jag vet inte hur det ligger till med att tabort björkarna som är ruttna i ett område där det är mycke barn som leker. 

Kunde inte svara en gång som ni ringt, ingen har åter ringt upp. Jag har ett jobb att sköta då tycker jag ni kan prova igen. 

Lycka till att rädda pilen vid konstverket 'Vågen' 

Länstyrelsen och överklagan underkände(s). 

Nej 

Potthålen är åtgärdade. Men orsaken till att potthålen uppstår är inte åtgärdat. Dräneringen av vägen är sönderkörd av all tung trafik 

(grusbilar, timmerbilar och skogsmaskiner) som dagligen nyttar vägarna utöver vi som bor här. 

Finnvägen-Getryggsvägen är också mycket mer trafikerad än tidigare, då Notkojsuddens naturreservat är väl besökt av turister året runt. 

Se kommentar på tid fråga 

Se tidigare kommentar. 

Se tidigare kommentarer. 

Ser inte så bra ut just nu. Behövs troligen någon form av oljepris i anslutning mellan bro och väg 

Skickat till oss via sms 7/10-19 

Hej! Angående ärendenr 1701587 - Kategori Träd och buskar: Övrigt fel. Hej! Tittade på trädet. Vi fäller den så fort vi får tillgång till maskin. 

Mvh Samhällsbyggnad Bergslagen 

Som jag har förstått det hela så kommer förra abonnentens slamtömningsfaktura till mig vilket jag anser borde vara en enkel sak att lösa. 

Slutfaktur = uppsägning av abonnemang och denna sänds då till förre abonnenten och inte den nye! 

Som jag skrev innan så fick jag sms om att det var klart, men har sett själv att det inte är så. 

Tack för hjälpen! Det tog bara 3 år av felanmälningar innan ni åtgärdade dom 5 korta lyktstolparna mitt emot Folkets hus i Lindesberg men 

äntligen så lyser alla. 

Träden är åtgärdade men riset och stockar kvar 

Uppdraget ligger hos annan utförare 

Valde ingen återkoppling vid Felanmälan. Ärendet åtgärdades snabbt. 

Vet inte vad det skulle handlat om 

väntar på att autogirot ska starta 

Åtgärdat och med undermålig kvalitet. 

Ärendet avslutat och ingen åtgärd utförd så vad ska jag betala abonnemang till er för?! 
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13. Hur VIKTIGA är följande faktorer för dig när det gäller kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagens 
servicecenter och hantering av ärenden? 
1=Inte alls viktigt. 5=Mycket viktigt. 
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 1 2 3 4 5 N 

Bemötande (trevlig attityd/sätt att kommunicera etc.) 2,2% 1,5% 9,9% 24,6% 61,8% 455 

Lyhördhet/förståelse för mina behov 3,1% 3,1% 9,2% 23,7% 60,9% 455 

Engagemang 3,3% 3,1% 9,4% 24,3% 59,9% 449 

Kompetens hos medarbetaren 2,7% 1,6% 9,1% 23,3% 63,2% 438 

Förmågan att inge förtroende 3,0% 2,7% 11,4% 27,3% 55,7% 440 

Tillgänglighet (telefon-/öppettider, svarstid etc.) 2,5% 2,0% 17,0% 24,0% 54,5% 442 

Informationen om att ärendet var mottaget 2,6% 2,2% 12,9% 21,0% 61,4% 458 

Snabbhet/effektivitet (lösning inom rimlig tid) 7,3% 2,9% 9,7% 20,0% 60,1% 454 

Återkoppling efter att ärendet var slutfört 8,8% 4,7% 12,6% 21,2% 52,8% 430 
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14. Visste du att man kan göra en felanmälan på webben eller i appen? 
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15. Visste du att man kan göra vissa ärenden själv rörande abonnemang och debitering via ”Mina sidor” på 
webben? 
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16. Hur vill du helst komma i kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter när det gäller 
följande ärendetyper? 
För varje typ av ärende nedan (läs radvis), välj på vilka sätt du helst vill kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen. 

(Flera kontaktvägar kan väljas per ärendetyp). 
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/fakturaärenden: 

69,5% 16,3% 31,7% 11,7% 13,8% 2,7% 0,4% 4,3% 486 

Felanmälan: 64,8% 33,1% 24,7% 21,6% 8,6% 1,4% 0,4% 2,1% 486 

Synpunkter/allmänna 

frågor: 

62,6% 21,4% 39,3% 15,0% 9,5% 2,9% 0,6% 5,6% 486 
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17. Har du några övriga kommentarer eller förslag som du vill framföra till Samhällsbyggnad Bergslagens 
servicecenter? 

Vad är bra? 
Allt har fungerat 

Allt var bra 

Anmälan lätt tillgänglig 

Appen 

appen 

Appen 

appen 

Appen ... perfekt och snabbt sätt att anmäla 

Appen med återkoppling, snabba åtgärder efter anmälan om trasig belysning 

Appen är enkelt att använda 

Appen är mycket smidig 

Appen, lätt att meddela och bra funktion med foto och koordinater 

Arbetet gick fort vid sista telefonsamtalet. 

Att det blir åtgärdat. 

Att det går att få kontakt via telefon. 

Att det skapas ett ärende som följs upp. 

Att ni finns 

Att ni ska göra det ni är anställda för 

Att ni svarar och är trevliga 

Att saker blir gjorda i slutändan 

Bemötande och smidighet 

Bemötandet 

Bemötandet 

Bemötandet 

Bemötandet. 

Bra att veta att ärendet är slutfört 

Bra hemsida 

Bra service 

Bra är appen som är lätt att använda. 

Contact med servicecentrum 

de mesta 

Den snabba reaktionen. 

Det är bra att det finns ett servicecenter som man kan vända sig till vid behov. 

Direkt kontakt 

Duktiga medarbetare på fältet 

Ert engagemang och tillgänglighet 

Flexibel service, ärliga när de inte kan och ber eller kontaktar mer erfaren kollega för råd och tips på hur de ska lösa problemet 😊 

Fungerar oftast mycket bra! Fortsätt så. 

Gatuljus problemen vid Stensnäs är lösta med gott resultat och även gatuskylten som var felstavad är bytt. 

Genomförande o återkoppling 

Har inget att klaga på! 

Har inte sett röken av dom än, så inga kommentarer 

Har tyvärr inte upplevt det ännu 

Helt ok 

Hyfsad svarstid 

Hämtning 

Ingenting just nu. 

Inget 

Inget 

Inget just nu. Finns inget intresse 

Kontakter 

Kunniga medarbetare 
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Mina sidor och felanmälan på webben 

Mitt problem löstes bra 

Mycket trevlig och kunnig personal, var rädd om dem. 

Möjligheten att anmäla på nätet och att bekräftelsemail kom snabbt 

Nej 

Ni har varit bra 

Ni utför det jag beställt 

Snabb kontakt bra bemötande 

Snabba svar 

snabba svar vid mottagande av ärende. 

Snabbhet och lösning av fel 

Snabbt och mycket trevligt bemötande 

Snabbt och smidigt 

Snabbt svar 

Snabbt svar 

Som det fungerade vid vårt ärende 

Sophanteringen 

Svarstider. Bemötande. 

Systemet med felanmälan funkar oftast bra! 

Telefonkontakt 

Teorin 

Tillgängligheten fyller helt mina behov 

Tillgängligheten. 

Trevlig personal 

Trevlig personal i telefon 

Trevlig personal oftast! 

Tydlighet, kunskap och kompetens. 

Upplevde min sista kontakt som mycket bra. 

Ur min synvinkel i detta ärende är inget bra 

Va-servicen funkar kanon 

Vet av andra ärenden att ni är bra på återkoppling och svar om frågor. 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet inget 

Vid ett tidigare ärende fungerade inte något! Värdelöst. Funderade på polisanmälan. 

Återkoppling via mejl (att ärendet är mottaget) 

Återkopplingen har blivit mycket bra senaste tiden och det är mycket positivt. Fortsätt med det 

Åtgärd utförd relativt omgående efter gjord felanmälan 

Är säkert mycket som är bra då jag inte behövt kontakta er förens nyligen 

 
  



Rapport SBB Servicecenter 2019 Q4 2019-12-16 09:58 

 

 Powered by www.questback.com 

 

 

17. Har du några övriga kommentarer eller förslag som du vill framföra till Samhällsbyggnad Bergslagens 
servicecenter? 

Vad kan bli bättre? 
Allt 

Allt 

Allt 

Allt 

Allt 

Allt 

Allt 

Allt, de interna rutinerna, styrdokumenten och policys verkar helt saknas. Godtycklig handläggning 

Allt, återkoppling, empati, att man inte skyller ifrån sig. 

Andra abonnemang på avfalshämtning, så konstigt att det bara går att få varannan vecka och inte med annat intervall 

Att de kan ta krafttag om medborgare inte får sitt ärende åtgärdat, dvs i mitt fall ringer mig. Center borde ha policy hur detta ska hanteras och 

att snöröjningens förvaltningschef/direktör Blir informerad 

Att det blir åtgärdar inom en rimlig tid 

Att dom kommer inom rimlig tid! 

Att man använder sand istället för vass småsten när man sandar gång och cykelbanor. 

Att man får ett besked och inte behöva att stöta på att det ska bli utfört. 

Att man kan komma till ansvarig person via telefon 

Att man åtgärda problemet i tid 

Att mitt problem blir löst, återkoppling om när ni räknar med att åtgärda felet. 

Att mitt ärende blir åtgärdat 

Att ni måste kunna vidareföra frågor kring gator som går genom Frövi fast det är Trafikverkets gata. Det är fånigt att inte kunna hjälpa oss 

medborgare/kommuninvånare med det då vi bor här och halkar på is som "nån annan " kanske egentligen har ansvar för. Och så stavas 

allmänna med två n... ;-) 

Att någon hör av sig om ärendet 

att Servicecenters kunder får det hjälp man behöver på ett bra,snabb och effektivt sätt 

Att vara inne på kontoret och ej mobil 

Att verkligen felet blir åtgärdat. Att någon säger sig ska göra det är ingen garanti ... Plankor på bryggor som fortfarande är lösa t ex. Lycka till! 

Att åtgärd blir utförd snabbare, besvärligt att vänta länge på belysning i synnerhet under mörka årstiden 

Att ärenden kan ta månader och ibland längre att lösas/få svar på. Ibland så plockas bara ärendet bort.... 

Att ärendet blir utfört!!!!!! 

Bemötandet vid min senaste kontakt var inte bra. 

Bemötandet. 

Bra som det är 

Bättre bemötande på servicecenter. Erbjudande att boka tid för tex byten likn detta inom kortare tid än heldag. Sotaren erbjuder 2-tim 

intervall i utskick och ger uppgörelse vid telefonkontakt. Något att ta efter??!! 

Bättre handläggningstid och koll på ansökningsdstum 

Bättre kunskap och kompetens hos handläggare ang t ex vid bygganmälan så det inte behöver ta flera månader att få JA eller NEJ. 

Det bör vara viktigt att kontrollera allmän belysning inför hösten samt se till att byta byta dåliga eller sätta upp nya armaturer där behov finns. 

Det kan vara lite svårt att hitta på webben och det är önskvärt att hitta kontaktuppgifter på nyckelpersoner på webben alt. mina sidor om man 

vill begränsa spridning. 

Det mesta verkar det som 

Det ordnade sig till slut. 

Det är bra! 

Erbjuda andra språk, kanske tyska 

Fakturaunderlag 

Följa utvecklingen i Ramsbergs fritidsområde som förändrats drastiskt de senaste 3 åren! 

Ganska mycket 

Hade ett tidigare ärende där det tog 6 månader innan jag fick svar. Frågan gällde ett par träd som blåst omkull. Skulle användas till ved men då 

svar dröjde var det inte aktuellt längre. Borde vara bra för kommunen att få hjälp gratis med sådan röjning. Träden ligger fortfarande kvar.... 

Har dock sökt svar i andra ärenden, där har det varit mindre bra. Hade bla frågor ang en byggnation. Där man var både ovillig att svar på frågor 

och led brist i kompetens. Man valde också att inte återkomma så frågorna är obesvarade till viss del. Det slutade med att jag inte kommer 

vidare i det byggprojekt jag ville starta. Kändes rätt ledsamt faktiskt. Hoppas den personen hittar ett annat jobb snart 😊 

har jag just nu igen idé 
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Info kring hur man felanmäler. 

Information 

Information till berörda parter innan åtgärder eller vad som är på g! 

Informationen i återkopplingen, snabbhet att åtgärde lite större problem 

Ingenting 

Jag fick automatsvar att ärendet var mottaget. Det var det enda. 

Jag vill gärna ha besked via email eller Kivra 

Kanske svar om och hur ärendet planeras att åtgärdas 

Kompetens hos de som är på fältet som ska åtgärda problemet 

Kompetensen. Den pedagogiska biten. 

Kontaktperson i bara i Lindesberg bör finnas 

Kostnaderna för era tjänster 

Kunskap och förståelse för kommuninvånare i "ytterkanten" 

Läs formulären ur ett användarperspektiv. Vid tidigare telefonkontakt har personal varit både trevliga och hjälpsamma. 

Men allt kan ju bli bättre! 

Mer info ang ärendet när det strulat!! 

Mer personlig kontakt och snabbhet 

Mera asfalterade vägar i Hfs. 

Mindre undersökningsfrågor, men tillgänglig när man ringer. 

mycket 

Nej 

När det händer något med vatten och avlopp på gatan där man bor, ska det gå ut ett Mail eller sms 

Om ärendet är avslutat så vill jag gärna veta det men förstår oxå om det kan ta tid innan det hinns med. 

Området runt omktring Idrottsbyn är under all kritik. Skall det bhöva hända en olycka innan man får bra belysning och en bro som man intr tror 

att skall brytas i delar när som helst. Inget vackert att visa upp när det kommer gästande lag. 

Papperskorgarna på strandpromenaden i Lindesberg 

Personalen i servicecentret är ofta trötta av att man ringer. Behöver gå kundhanterings utbildning. 

Personlig upplysning vid planering av träd nära tomten. 

Praktiken 

Regelbunden koll av gatubelysning. Bör ske kvällstid slocknar efter sju. 

Röjning och bortforsling av träd och ris 

Sandning på vintern 

Se till så att man kommer fram istället för de som är synskadade eller blinda 

Senare har fungerat bra. 

Skötsel av allmänningar 

Skötseln av kommunens skogar 

Slutförandet av ärendet 

Snabbare tid att fixa det som blivit felanmält 

snabbare återkoppling till ärendet 

Snabbare återkoppling önskas!!! 

Snabbare åtgärder. Tvetydiga prioriteringar. 

Snabbheten 

snabbt svar på mina synpunkter 

Snabheten 

Snöröjning hos ingångarna ställa i konténer bredvid centrum med påsar med grus alla kan ta hem strö själv 

Svar vid insänt ärende, är handläggning påbörjad 

Svårt ibland i appen att få till exakt plats 

Sänka priserna på renhållningen och vattenavgiften 

Ta folks problem på allvar! Det är så synd att man ska behöva bråka sig fram med er. 

Tar lång tid att byta gatljus. Känns som att flera boende måste anmäla fel 

Telefontider på papper med kontaktuppgifter 

Trevligare personal när man ringer 

Trycket i vattenledningen på Dalsbrogatan! 

Tydligare information exempelvis jag har sophämtning tors varannan vecka,borde vara tydligt Ojämna veckor, eller jämna 

Utförandet av ärendet mycket dåligt 

Utförandetid samt återrapportering 
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Webbsidan där man anmäler-man måste ju fylla i alla namnuppgifter igen när man anmäler fler ärenden -systemet borde kunna ta med de 

uppgifterna. .. 

Webbsidan kan bli bättre. Dålig sökfunktion och brist på kontaktuppgifter till nyckelpersoner. 

vet ej ?? 

vet ej, tyvärr, det fungerade helt enl. plan och vad man kan förvänta sig. 

Vet inte. 

Vi tycker att allt borde gå mycket snabbare. 

vilken app pratar ni om ? var hittar man den? dålig info om denna 

Vilken app? 

Våga testa gränser. Tolka lagen till kundens fördel. 

Väghållning och belysning här nere i Viken 

Återkoppla alla ärenden. Vissa händer det inget med trots att månader och år går.... 

Återkoppling 

Återkoppling 

Återkoppling 

Återkoppling 

Återkoppling och att ni bryr er mer. 

Återkoppling och information om vad som kommer att hända i mitt ärende 

Återkoppling om felanmälan som inte går att lösa omgående. 

Återkoppling samt avslut av abonnemang som har med förre abonnenten 

åtgärda felen som blir anmälda. Det räcker inte med att ni påbörjar och sen händer det inget mer 

Är helnöjd 

Ärendet skickat till ansvarig! Uppföljning saknas! 

Ökad lyhördhet för invånares behov 

Ösab borde veta vilken dag de kommer och tömmer avloppet 

 


