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Kommunstyrelsen 

Sammanställning av Kommunens Kvalitet i korthet 2015 

Inledning 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars syfte är att ge 
kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen 
tillhandahåller, ge möjlighet att föra en dialog kring uppföljningens resultat och nyttja 
mätningarnas resultat som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. Metoden 
böijade utvecklas 2006 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med den 
ideella organisationen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Arbetet 
inleddes med att ett antal kommunstyrelseordföranden inbjöds till ett antal möten för att 
identifiera vilka områden som ansågs centrala att få kunskaper om. För va1je område togs 
sedan fram mått och mätformer vilka prövades och utvecklades under 2007-20 I 0 av ett 

antal kommuner. KKiK, som är ett frivilligt och kostnadsfritt nätverk och har cirka 260 
kommuner i landet som medlemmar 2018. Samt I iga kommuner i Region Örebro län utom 
Hällefors är medlemmar. 

KKiK omfattar från och med 2018 tre områden: 

• Barn och unga 

• Stöd och omsorg 

• Samhälle och miljö 

Inom dessa tre områden används cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer. En 
del av dessa mått består av flera indikatorer. Utöver de ordinarie måtten finns 42 
kompletterande mått vilka kommunerna själva avgör om de skall mätas. Mätresultaten 
hämtas från officiella källor som Öppna jämförelser, Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada), Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket, Socialstyrelsen med flera men även 
genom externa undersökningar samt interna undersökningar som genomförs av de 
deltagande kommunerna. Beträffande de egna undersökningarna i Ljusnarsbergs kommun 
har dessa genomfö1ts av egen personal i kommunen. Samtliga kommuner redovisar inte 
resultat för samtliga mått, exempelvis på grund av att kommunen inte beställer extern 
undersökning eller inte genomför en intern undersökning. Resultaten för måtten tas fram 
vaij e år under hösten och resultaten presenteras sedan i bö1jan av påföljande år. Valet av 
dessa tidpunkter för resultatinsamling och resultatredovisning grundar sig på att det skall 



vara möjligt att använda resultaten i kommunens årsredovisning utifrån exempelvis att 
mått/indikatorer nyttjas i kommunens budget. 

Ljusnarsbergs kommun gick med i KKiK-nätverket 2012 och genomförde de första 
mätningarna hösten 2012. 

Resultat 

Undertecknade har gjort en sammanställning av ett urval av resultaten 2018 i kommunen 
och övriga deltagande kommuner i Örebro län. Denna sammanställning presenteras i 
bilaga. Sammanställningen redovisar resultaten i linjediagram där de faktiska resultaten 
anges överst i varje diagram. Ljusnarsbergs kommuns resultat är markerade med en blå 
linje. 

Fullständig redovisning av resultaten för samtliga deltagande kommuner finns på SKLs 
webbplats. Där finns även utförligare beskrivning av mätningarna och måtten. 

När de olika resultaten läses skall observeras att i vissa linjediagram är låga värden positivt 
medan i andra linjediagram är höga värden positiva. Vidare skall iakttas att i vissa tabeller 
utgör Ljusnarsbergs kommuns population ett litet antal. 

Undertecknade har valt att inte kommentera resultaten utan överlåter åt läsaren att göra 
egna reflektioner och slutsatser. Därtill överlämnas beslut om eventuell användning av 
sammanställningen av resultaten till andra aktörer. 

Förslag 

Undertecknade föreslår kommunstyrelsen godkänna sammanställningen av Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 2018. 

Torbjörn Lenttz 
Utredare 

Anders Andersson 
Kanslichef 
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Resultatredovisning 

Barn och unga 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
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Måttet anger andel i procent barn som erbjudits plats före eller på önskat placeringsdatum. Källa 
är egen undersökning. 

Diagrammet visar att kommunen har en hög service. Det som förvånar är resultatet 2017 då 
andelen har sjunkit till 16 procent, ett resultat som det finns anledning att ifrågasätta. Resultaten 
skall ses mot att vårdnadshavare mycket kort tid innan önskat placeringsdatum anmäler behov av 
förskoleplats. Kommunen har en högre service än övriga kommuner. 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 
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Måttet definieras i KKiKs Verktygslåda 2018 som antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, 
dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Måttet avser alla förskolor i kommunen oavsett 
regi. Källa är Skolverket, 

En ökning av antal barn per årsarbetare kan noteras över tid. Det skall uppmärksammas att 
allmän förskola infördes i bötjan av 2000-talet vilket ökade antalet barn med förskoleplats men 
denna rättighet uppgick till endast 15 timmars förskoleplats per vecka. I kommunen har det även 
historiskt varit ett lågt medelvärde vad gäller antal vistelsetimmar i förskolan. Noterbart är att 
kommunens resultat sedan 2005 är fler barn per årsarbetare i förskolan. Sedan 2004 har 
resultaten varit mellan 5,5 och 6,0 barn per årsarbetare med få undantag. 

Kostnad förskola kronor/inskrivet barn (tkr) 
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Definitionen av måttet är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i 
förskola vid mätning 15 oktober föregående och innevarande år. Måttet avser samtlig regi. Källa 
är Statistiska centralbyrån (SCB). 

Diagrammet visar ett antal intressanta resultat. Kostnaden per inskrivet barn i kommunen har 
ökat från drygt 80 000 kronor år 2000 till 134 000 kronor år 20 I 7, en ökning med över 
60 procent. Samtidigt är ökningen större för övriga kommuner i KKiK. Diagrammet visar att 
kommunens kostnader följer tre faser, 2000-2003 var kostnaderna lika övriga kommuners i 
KKiK, 2004-20 l 0 var kommunens kostnader större än övriga kommuners i KKiK och från och 
med 2011 till 2017 är kommunens kostnader lägre än övriga kommuners i KKiK. Noterbart är 
även att det föreligger en markant kostnadsökning mellan 20 I 5och 2016 som består 2017. 
Vidare är kostnaderna 2016 och 2017 i nivå med de 2007 och 2008. 
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Elever i årskurs 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 

och svenska som andra språk, kommunala skolor andel(%) 
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Måttet anger andel av elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i kommunala skolor, angivet i procent. 
Källa är Skolverket och SCB. 

Under den tidsperiod som redovisas i diagrammet är det endast ett år där kommunens andel 
elever i årskurs 3 som klarat alla delproven överstiger övriga kommuners resultat i KKiK. Den 
absoluta bottennoteringen är 2014 då endast 15 procent av eleverna klara alla delprov. Från och 
med 2013 varierar kommunens resultat markant mellan åren. Ett förbehåll skall göras vad gäller 
resultaten i denna variabel, avgörande för kommunernas resultat är om kommunerna låter alla 
elever delta i delproven, i de fa ll vissa elever inte deltar i delproven påverkar det resultaten. 
Vidare skall tas i beaktande det låga antalet elever som är i va1je årskull i kommunen. 

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel(%) 
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Samtliga uppgifter i måttet avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik. Vidare 
avses elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det 
totala antalet elever är 40 e ller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 elever, så visas 
andelen som 95 procent. Källa är Skolverket. 

Det som utmärker sig i kommunens resultat är den stora variationen mellan åren, mellan 
74,4 procent och 95,0 procent. Här skal l observeras att det enbart finns fyra resultat varför 
framt iden får utvisa om variationen är bestående. Även här skall uppmärksammas det låga 
elevantalet i vaije årskull i kommunen. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel 
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I Verktygslådan 20 18 för KKiK anges fö ljande om detta mått: "För att ha gymnasiebehörighet 
till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 20 11 krävdes godkända 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta 
behörighet till gymnasiet. Uppgifterna avser elever i kommunala skolor oavsett 
fo lkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet e lever är 40 eller fler och antalet 
EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. 2016 exkluderas elever med 
okänd bakgrund." Källa är Skolverket. 

Den trend som kan utläsas både nationellt och i kommunen är att andelen minskar över tid . 
Utifrån ovanstående definit ion av måttet kan ses att andelen elever i kommunen som är behöriga 
minskade kraftigt mellan 20 I O och 2011. 20 11 års nivå har vidmakthållits med undantag från 
2016 och 2017. Likaledes har kommunens andel elever sedan 20 I I , frånsett 20 16, varit lägre än 
såväl medelvärdet i kommunerna i KKiK och kommunerna i riket. 
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Elever i årskurs 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag 

förstår, positiva svar, andel (%) 
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Resultaten härrör från Skolinspektionens "Skolenkät" och avser andelen elever som svarat 
"Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra." Skolinspektionens rapport har 
genomförts två gånger varför resultaten skall läsas med försiktighet. Vad som ses är att 
kommunens resultat försämrats mellan 2016 och 2018 markant och därigenom 2018 distanserat 
sig från medelvärden för kommunerna i KKiK och för kommunerna i riket. 

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kronor/elev (tkr) 

99 105 135 141 

150000 

125 000 

100 000 

75000 

50000 

25 000 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ ljusna,sberi + Alla kommuner (ovll;&t mNel) ,., Riket 

Definitionen är bruttokostnad minus interna intäkter, kostnad för skolskjuts och försäljning av 
verksamhet till andra kommuner för förskoleklass och grundskola dividerat med antal elever 
folkbokförda i kommunen (hemkommun). Uppgiften avser kalenderår. Källa är SCB. 
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En intressant notering är den stora kostnadsökning som skett mellan 1999 och 2017, 
91 000 kronor per elev, vilket utgör en ökning med 182 procent. Därtill ses en kraftig ökning 
mellan 2015 och 20 16 med vidare ökning 2017. Åtta kommuner i landet har högre kostnad per 
elev än Ljusnarsberg. En jämförelse mellan kostnad och elevernas resultat är intressant. Tidigare 
i denna samanställning noterades att 2017 var andelen elever behöriga till yrkesprogram på 
gymnasiet 72 procent medan kostnaden per elev var 141 000 kronor. Detta sagt med 
reservationen att kostnaden 20 I 7 inte visar resultat förrän längre fram. Ett exempel i närområdet 
är Askersunds kommun där det 20 I 7 var en kostnad per elev på 131 000 kronor medan andelen 
behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet var 84,7 procent. 

Stöd och omsorg 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare 
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I KKiKs Verktygslåda 2018 definieras måttet som " Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt 
och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 3 I /12. Avser vård för 
vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd 
samt fami ljerätt och familjerådgivning." Källa är SCB och Räkenskapssammandraget. 

Vad som kan konstateras här är en kraftig ökning av kostnaderna från 2014 till 20 I 7, 
31, 7 procent. Därmed har kommunens kostnader blivit större än medelvärdet för i KKiK
kommunerna och kommunerna i riket. Kommunens kostnader är även högst av länets 
kommuner. 
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Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende, andel(%) av maxpoäng 
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Resultaten härstammar från egen undersökning och baseras på ett antal kvalitetsaspekter inom 
LSS grupp- och serviceboenden. I kommunen är antalet personer i denna kategori litet vilket 
skall tas hänsyn till i tolkningen av resultaten. Vad som ses är att alla är nöjda 201 8. 

Kostnad funktionsnedsättning totalt, kronor/invånare 
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Måttet defin ieras som i Verktygslådan 2018 "Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för insatser för funktionsnedsatta (utom färdtj änst) 
exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal invånare totalt 3 l /12. Avser samtlig 
regi." Källa är SCB och Räkenskapssammandraget. 

Fram ti ll 2018 var kommunens kostnader i enlighet med kommunerna i KKiK och kommunerna 
i riket för att sedan vara lägre. En kraftig ökning kan noteras från 201 5, en ökning på 39, 7 
procent och numera är kostnaderna enligt kommunerna i KKiK och kommunerna i riket. 
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Väntetid antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medel. 
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Definitionen av måttet är "Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det 

datum då ansökan om plats på särski lt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan 

görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde 

enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den 

enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt 

boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid 

tidpunkten för ansökan var 65 år e ller äldre." Måttet tas fram genom egen undersökning. 

Kommunen har historiskt en väldigt kort väntetid på plats i särskilt boende och 20 I 7 och 2018 är 

den försumbar. Noteras skall den stora skillnaden till medelvärdet i KKiK-kommunerna. 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 

14 dagar, medel 
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Måttet definieras som "Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 

14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller ä ldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten 

vaije dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 

07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet 

under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen." Måttet tas fram genom egen 

undersökning. 

Kommunens resultat är lågt jämfört med medelvärdet i KKiK-kommunerna men en ökning kan 

noteras 2018 och det återstår att se om detta är bestående. 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel(%) av maxpoäng 
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Resultaten "Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende 

(äldreomsorg)." (Verktygslåda 2018), via egen undersökning. 

De tre årens resultat från kommunen visar på en förbättring på totalt tio procentenheter, där den 

kraftigaste ökningen är mellan 2017 och 20 I 8. Vid närmare studie av bakomliggande resultat 

v isar det sig att både Solgården och Koppargården har en andel av maxpoäng på 

90 procent. Kommunens resultat är bättre än såväl medelvärdet i KKiK-kommunerna och 

kommunerna i riket. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, andel(%) av maxpoäng 
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Definitionen av detta mått är enligt Verktygslåda 20 18 "Antal personer i åldern 65 år och äldre i 

särskilt boende som är mycket e ller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 

samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 

äldres uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren." Undersökningen 

har genomföt1s av Socialstyrelsen. 

Kommunens resultat genom åren ä r tämligen konstant kring 90 procent med två avvikande år, 

2014 och 20 17. Kommunens resultat överstiger medelvärdena i KKiK-kommuner och 

kommuner i riket a lla år utom 2017. 
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel(%) 
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Definitionen av detta mått är samma som i föregående diagram frånsett att detta avser 
hemtjänsttagare. Källa är Socialstyrelsens brukarundersökning. 

94 

2018 

Vad som ses är ett förbättrat resultat från 201 3 till en konstant nivå mellan 85 och 95 procent 
mycket eller ganska nöjda hemtjänstbrukare. Kommunens resultat följer numera medelvärdet i 
KKiK-kommunerna och kommunerna i riket. 

Kostnad äldreomsorg kronor/invånare 80+ 
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+ ljusnarlbu1 + Alla kommuner (OV8it medel) ... Riket 

Måttet anger "Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 
landsting avseende vård och omsorg enligt SOL/HSL, dividerat med antalet invånare 80 + i 
kommunen den 31/1 2." (Verktygslåda 201 8). Källa är SCB och Räkenskapssammandraget. 

Det kan konstateras att kostnaderna stigit alla år från 2001, utom 201 2, 2015 och 201 8, samt från 
att åren 2000-2006 varit tämligen lika med medelvärdet i KKiK-kommunerna och kommunerna i 
riket, fö r att sedan ökat över medelvärdena. 
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Samhälle och miljö 

Valdeltagande i senaste kommunalvalet,(%) 

80,6 79,3 

85 

82,5 

80 

n,s 

71 

72,1 

70 
1994 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 2004 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 13 2014 2011 2016 2017 2018 

+ LJusnarsber1 -+- Alla kommuner (cw&at medel) ~ - Riket 

Vad som noteras är att kommunen sedan 1994 har ett lägre valdeltagande i kommunvalen, dock 
har valde ltagandet ökat sedan bottennoteringen 2002 men dessvärre var det en liten minskning 
mellan valen 2014 och 2018. Källa är Valmyndigheten och SCB. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat arbeta eller studera, andel (%) 

71 46 

80 

70 

60 

IO 

40 

JO 
2016 2017 

+ ljusnanbera: + Alla kommootr (cwäat medel) 

Definitionen av måttet är enligt Verktygslåda 20 18 "Andel(%) av totalt antal deltagare inom den 
kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som bötjat arbeta eller studerat. Bötjat arbeta 
avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. 
För att räknas som en anställning ska de1rna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som 
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arbete räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit 

till för att mildra verkningar av arbetslöshet och förhållna en viss grupp arbetssökande. Bö1jat 

studera avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola e ller annan utbildning. 

För att ha studier som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigade." 

Detta mått utgår från en egen undersökning och har enbart två resultat. Även om ingen stor 

slutsats skall dras av två års resultat, kan ses en kraftig minskning mellan åren, dock är andelen 

båda åren större än medelvärdet i KKiK-kommunerna. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (Status efter 

90 dagar) andel (%) 

36 so 48 

55 

50 

45 

40 

.... 
l 5 -------------

I --------

-------------------------lO 
2015 2016 2017 

+ ljusoarsber1 + Alla kommuner (<Miat medet) ... Rlket 

Detta mått anger "Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och bö1jat arbeta eller 

studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför å lder (20-64 år) samt 

nyanlända i å ldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 

24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande 

aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status 

efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. l arbete omfattas arbete utan stöd, 

nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som 

berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i 

registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån fo lkbokföringsstatus i 

december månad" (Verktygslåda 2018). Källa till statistiken är SCB. 

En markant ökning kan noteras i kommunen från 20 15 och kommunens resultat överstiger såväl 

medelvärdet i KKiK-kommunerna som kommunerna i riket. 
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Företagsklimat enligt undersökningen Insikt - totalt, NKI 

68 68 

75 

n ,5 

70 

65 

62,5 

60 

57,5 
2005 2006 2007 2008 200'1 2010 2012 2014 2015 2016 

+ Lfusnarsbert + Alla kommuner (ov!ct medel) 4 · Riket 

Måttet är Nöjd Kund Index (NKI) vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

enkätundersökning Insikt. 

64 

2017 

En minskning av indexet kan noteras från 2012 ti ll 2017 och därmed är kommunens resultat från 
och med 2016 lägre än medelvärdet i KKiK-kommunerna och kommunerna i riket. De senares 
resultat har ökat de senaste åren. 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk 

behandling, andel {%) 

43 27 

45 

40 

35 

lO 
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20 

15 
200l! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

+ Ljusnarsbert -+- Alla kommuner (ov!l1t med@l) 

26 

2017 

Måttet definieras som "Antal ki logram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. 
Multipliceras med I 00 fö r redovisning i procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten dvs. 
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den mängd som ej kunnat materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive 
så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger), 
grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas 
av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller 
under kommunalt renhållningsansvar" i Verktygslåda 2018. Källa är Svenskt avfall. 

Kommunens resultat varierar kraftigt mellan åren och någon enhetlig trend kan inte utläsas. En 
nedgång noteras från 20 11 till 20 13 för sedan en kraftig ökning 2014 följt av en nedgång 2016 
och 20 17. Framtiden får utvisa om 20 14 års resultat är en tillfällighet. Generellt sett är 
kommunens resultat lägre än medelvärdet i KKiK-kommunerna, 2017 är skillnaden 
14 kilogram. 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel(%) 

14 26 

30 

20 

10 

35 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ l jusnarsbera ....., Alla kommuner (ovlat medel) 

Definitionen är enligt Verktygslåda 2018 "Kostnad i kronor för inköpta livsmedel dividerat med 
kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med l 00 för 
redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av mätningarna KRAV, Demeter, 
EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras I procentenhet av för de kommuner som 
inte exkluderar oekologiskt lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast 
kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte." Källa är Ekomatcentrum. 

Kommunens andel har ökat betydligt sedan 2013, i synnerhet från 2015. Detta innebär att 
kommunens resultat från och med 20 17 överstiger medelvärdet för KKiK-kommunerna. 
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Avslutning 

Avsikten med KKiK är att möjliggöra en jämförelse mellan kommuner i landet samt över tid av 

ett antal nyckeltal, mått inom områden som valts ut av ett antal kommunstyrelse-ordföranden 
som centrala i den kommunala verksamheten. Vidare har KKiK som syfte att utgöra ett underlag 
för de förtroendevaldas dialog med kommuninvånarna rörande servicens kvalitet i kommunens 

verksamhet. Ytterligare ett syfte med KKiK är att kunna utgöra ett verktyg i kommunens 
styrning, det vill säga vara ett underlag för de fö1troendevalda vid beslut. 

En viktig aspekt för att uppnå dessa syften är att få en förankring i kommunens verksamhets
organisation för att mätningarna enligt KKiK skall genomföras. Oavsett om KKiK används eller 
ej, måste kommunens verksamhet följas upp ur ett kvalitetsperspektiv och detta kräver att 

mätningar genomförs. Ur denna synvinkel är KKiK enbart en metod, ett redskap, på en marknad 

med ett stort antal andra metoder för kvalitetsmätning. 

Oerhört väsentligt är att överväga hur kan och skall resultaten i KKiK användas. Framtagandet 

av resultat är enbart det konkreta hantverksarbetet, den stora uppgiften är att analysera resultaten 
och utifrån dessa besluta om åtgärder. Detta är inte unikt för KKiK utan gäller alla uppföljningar 
och utvärderingar som genomförs oavsett metod. Beträffande KKiK finns skriften "Handbok för 

Kommunens Kvalitet i Korthet", vilken kan hämtas från www.skl.se. Där kan även hämtas 
skrifterna "Resultat i fokus - att utveckla målstyrning till resultatstyrning", "Skapa resultat med 
nyckeltal Nyckeltal och mått i styrprocessen" och "Inga resultat-inte kunskap Kvalitetsmått i 

kommunal verksamhet". Samtliga skrifter berör de områden till vilka KKiK är tänkt att utgöra ett 

verktyg. 

Vad gäller resultat och statistik finns mycket material att hämta från internet hos Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Statistiska centralbyrån (Scb), Socialstyrelsen, Skolverket och 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Vidare finns KKiKs samtliga resultat att ses på 

www.skl.se. 
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