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 Resultatredovisning 
 

Barn och unga 
 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)  

 
                           100       76      16       95         90 

 

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. 

  



3 
 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 

 

                                    6,0   5,7             

 

Måttet definieras i KKiKs Verktygslåda 2019 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 början 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. 

 

Elever i årskurs 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 

och svenska som andra språk, kommunala skolor andel (%)  

              100          63            39          52 
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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 fall vissa elever inte deltar i delproven påverkar det resultaten. 

Vidare skall tas i beaktande det låga antalet elever som är i varje årskull i kommunen. 

 

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)   

 

                                                                                                                    95                     74                     82 

 

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 eller 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. Det låga elevantalet i varje årskull i kommunen är bidragande till 

de stora variationerna. Frånsett 2017 har kommunens resultat varit sämre än övriga kommuner i 

landet. 

  



5 
 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel 

(%) 

 

                                                                                                      72  77   69  

 

I Verktygslådan 2019 för KKiK anges följande 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. 2011 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 

folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever 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 definition av måttet kan ses att andelen elever i kommunen som är behöriga 

minskade kraftigt mellan 2010 och 2011. 2011 års nivå har vidmakthållits med undantag från 

2016 och 2017. Likaledes har kommunens andel elever sedan 2011, frånsett 2016, varit lägre än 

såväl medelvärdet i kommunerna i KKiK och kommunerna i riket. För kommunen är 2019 års 

resultat det sämsta av de redovisade åren. 
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Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

 

                                                                               72  80    67 

 

Detta mått definieras på samma vis som föregående men här avses elever folkbokförda i 

kommunen. Det negativa resultatet i föregående linjediagram bekräftas här. Källa är SCB och 

Skolverket. 

 

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

 

                                                      135  141  153  

 

 

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 2018,  

103 428 kronor per elev, vilket utgör en ökning med 207 procent. Därtill ses en kraftig ökning 

mellan 2015 och 2016 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 2018 var andelen elever behöriga till yrkesprogram på 

gymnasiet 77 procent medan kostnaden per elev var 153 475 kronor. Detta sagt med 

reservationen att kostnaden 2018 inte visar resultat förrän längre fram.  

 

Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 

 

               190                           179                            179 

 

Elevernas sammantagna meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne 

enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Meritvärdet för en elev utgörs av de 17 

bästa betygen i elevens slutbetyg (E-10 poäng, D=12,5 poäng, C=15 poäng, B=17,5 poäng och 

A=20 poäng). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. Källa: Skolverket. 

 

Det mest oroväckande av de redovisade resultaten är att kommunens resultat blir sämre över tid 

och skillnaden mellan rikets och kommunens resultat ökar över tid. 
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Elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde avvikelse modellberäknat värde, 

kommunala skolor meritvärdespoäng. 

 

-11                          -19                         -30 

 

Måttet visar avvikelse mellan det faktiska värdet och modellberäknat värde. Modellberäknade 

värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn 

tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön sam 

från och med 2017 andel elever med okänd bakgrund. Källa: SKR och SCB. 

 

Diagrammet visar att sedan 2017 har differensen till det modellberäknade värdet ökat drastiskt, 

från ett resultat med 11 poäng lägre än det modellberäknade till 30 poäng 2019. Således är 

elevernas resultat i kommunen betydligt lägre än de borde vara när det tas hänsyn till sociala 

faktorer.  
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Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun andel (%)  

 

                57                              57                              50 

 

Antal elever som började i kommunal regi i kommunen för fyra år sedan med examen inom fyra 

år, dividerat med antal elever som började gymnasium i kommunal regi för fyra år sedan. Källa 

är Statistiska centralbyrån (SCB). 

 

Vad som kan konstateras är att sedan 2015 har resultaten nationellt varit likartat kring cirka  

70 procent medan de kommunala resultaten har sjunkit och differensen gentemot de nationella 

resultaten har ökat. 
 

Kostnad gymnasieskola, hemkommun tkr/elev  

                             123 116 127
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Måttet definieras som bruttokostnad minus interna intäkter plus kostnad för skolskjuts minus 

försäljning av verksamhet till andra kommuner för gymnasieskola dividerat med antal elever 

folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola, under kalenderåret. Avser samtlig regi. 

Källa är SCB och Skolverket. 

 

Den kommunala kostnaden följer rikstrenden och har ökat från cirka 60 000 kronor 1998 till 

cirka 127 000 kronor 2018, det vill säga en dryg fördubbling. 

 

Stöd och omsorg 
 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

 

                  73                                 69  

 

Måttet definieras som andel personer i procent som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett 

år efter avslutat försörjningsstöd. Återaktualisering avser endast formell ansökan. Resultatet 

framtaget via egen undersökning. 

 

Vad som kan konstateras är att kommunen resultat förbättrats betydligt sedan 2013 och det 

återstår och se om andelen stabiliserats vid cirka 70 procent. 
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Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut försörjningsstöd, medelvärde. 

                                                                                                                                  9                          15 

 

Genomsnittligt antal dagar från ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om 

försörjningsstöd har fattats. Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret 

utifrån egen undersökning. 

 

Trots att antalet dagar ökat från 2017 till 2019 är det en remarkabel förbättring sedan 2013. 

 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 
       

                                                                                                                                   22    19    27
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Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet 

vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa är 

Socialstyrelsen. 

 

Kommunens resultat visar på en stor variation, fram till och med 2008 var andelen i kommunen 

med långvarigt ekonomiskt bistånd klar under övriga kommuners medan en kraftig ökning 

inträffade från 2008 till 2009 som fortsatte fram till 2012 varefter en lika drastisk minskning 

inträffade de kommande åren för att åter hamna under övriga kommuners andel för att sedan från 

2015 öka igen och 2018 är kommunens resultat i enligt med övriga kommuners. 

 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut försörjningsstöd, väntat längre än 

14 dagar, andel (%) 

                                                                                                           27                                       29    

 

Måttet utgörs av andel som väntat mer än 14 dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd 

har fattats. Resultatet är från egen undersökning under första halvåret. 

 

Endast resultat för kommunen finns för två år och därmed kan inte för stora slutsatser 

konstateras. Väntetiden har dock de båda redovisade åren varit lägre än i övriga kommuner.  
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Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 

andel (%) 

                             93                                    83 

 

Definitionen av måttet är andel, i procent, barn i åldern 0-12 år sim inte återkommit till 

Socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar. Och/eller insatser. 

Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt stöd. Ensamkommande 

flyktingbarn ingår inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret. Mätningen är 

en egen undersökning. 

 

De två årens resultat för kommunen som redovisas visar på en minskning med tio procentenheter 

mellan 2017 och 2019. Ur denna aspekt en negativ utveckling. Skillnaden till kommunens fördel 

gällande övriga kommuner har även den minskat. 
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Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller 

insats andel (%) 

             67                          57

 

Det mått är definierat som föregående med skillnaden att det avser ungdomar 13-20 år. 

 

Till skillnad från föregående diagram är kommunens resultat betydligt sämre än övriga 

kommuners. Även här finns en stor minskning mellan 2017 och 2019 med tio procentenheter. 

 

 

Ej återaktualiserade med missbruksproblem 21 och äldre ett år efter avslutad 

utredning eller insats andel (%) 

                                     100                      67    

 

Måttet är andel, i procent, vuxna med missbruk 21 år eller äldre som ite återkommit till 

missbruksvården inom ett åt efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
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Återaktualisering avser endast formell utredning. Måttet avser insatser/utredningar som 

avslutades första halvåret. Fram till 2016 ingick återaktualisering inom alla socialtjänstens 

områden med undantag för försörjningsstöd och familjerätt. Resultaten bygger på egen 

undersökning. 

 

Vad som utmärker kommunens tre resultat är den stora variationen, från cirka 60 procent via  

100 procent till 67 procent. Sannolikt innebär en liten numerär i den aktuella kategorin en 

betydande inverkan på dessa svängningar. 

 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom 

barn och ungdom 0-20 år medelvärde. 
                                           100                    133  

 

Måttet är genomsnittligt antal dagar från att utredning påbörjats av socialtjänsten till dess att 

utredningen avslutats. Måttet avser barn 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 

Mätperioden är första halvåret och är en egen undersökning. 

 

Endast två års resultat för kommunen redovisas här. Jämförs dessa två resultat har antal dagar 

ökat med 33 dagar. När en längre tidsserie erhållits kan konstateras hur stora svängnignarna är 

mellan åren. 
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Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för 

vuxna med missbruksproblem 21 år och äldre, medelvärde. 
                  32                      28 

 

Samma som föregående mått men för personer 21 år och äldre. 

 

I förhållande till utredningstid för barn och ungdom 0-20 år är utredningstiden för personer 21 år 

och äldre betydligt lägre och dessutom klar lägre än utredningstiden i övriga kommuner. 

 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kronor/invånare 

       

                                                                     1982   2017   2126                   
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Måttet utgörs av bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 

landsting för ekonomiskt bistånd (inklusive utredningskostnader) dividerat med antal invånare 

totalt per den 31 december. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. Källa är SCB. 

 

Vad resultaten visar är en betydande ökning från 2014, med en minskning 2017, till 2018. 

Ökningen har inneburit att kommunens kostnad per invånare överstiger såväl alla kommuner i 

KKiK och riket. 

 

Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive flyktinghushåll kronor/invånare. 

                          1275          1206        1368   

 

Resultaten visar totalt utbetalat ekonomiskt bistånd för året i koronor dividerat med antal 

invånare i kommunen. Källa är Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och Register 

över totalbefolkning (RTB). 

 

Vad som kan konstateras är att kommunens utbetalning markant ökat från 2013 och 2014 till 

2018, ökningen övergår 100 procent. 
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Kostnad barn och ungdomsvård kronor/invånare 

 

                                              2548 2215 2090 

 

Måttet visar nettokostnad för barn- och ungdomsvård, dividerat med antal invånare totalt per den 

31 december. Nettokostnad avser bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård och stöd som 

socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende 

(HVB), familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och öppna insatser. Kostnader för den 

utredningsverksamhet som ligger till grund för insatserna tas med inom respektive 

delverksamhet. Källa är SCB. 

 

Kostnaderna per invånare är 2018 åter på samma nivå som övriga kommuner från att historiskt 

för den redovisade perioden först varit större än för övriga kommuner, sedan lägre och därefter 

högre igen. Dock har kostnaderna sedan 2010 ökat. 
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Kostnad missbrukarvård vuxna kronor/invånare 

                                            1293   1105 1260 

 

Måttet utgörs av bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 

landsting för missbruksvård vuxna, dividerat med antal invånare totalt 31 december. Avser vård 

och omsorg i form av institutionsvård, vård i familjehem, bistånd avseende boende och olika 

öppna insatser som socialtjänsten ger till vuxna personer som har missbruksproblem. Som vuxen 

person avses person som är 21 år eller äldre. Måttet avser all regi. Källa är SCB. 

 

En kraftig ökning skedde mellan 2014 och 2015 och sedan dess har kostnaderna ledat på en nivå 

mellan 1 100 kronor och 1 300 kronor. 

 

Kostnad individ och familjeomsorg kronor/invånare 

                         4507 5642    5871 
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Måttet anger 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 per den 31 december. Avser vård för vuxna med 

missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt 

familjerätt och familjerådgivning. 

 

Även här kan en markant ökning noteras mellan 2014 och 2016 och den senare nivån har varit 

rådande de tre senaste redovisade åren. 

 

Brukarbedömning gruppbostad LSS-Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

 

                                      50                                   67     

 

 

Måttet visar antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på frågan Trivs du 

hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat frågan. 

Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet 

för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 

kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del 

endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 

genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 

funktionsnedsättning. Källa: SKL. 

 

För kommunen finns endast resultat från två år och dessa visar på en stor ökning av andel 

personer som alltid trivs hemma. Dock finns det avstånd till resultatet för övriga kommuner. 
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Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-brukaren får bestämma saker som är 

viktiga, andel (%) 

 

            64                                 100          

 

Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker 

som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat 

frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför 

resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För 

en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för 

en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 

genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 

funktionsnedsättning. Källa: SKL. 

 

En mycket kraftig ökning av brukare som anser att det får bestämma över viktiga saker kan 

konstateras mellan 2018 och 2019 i kommunen. Allt förs stor slutsats av endast två års resultat 

skall ej dras. 
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Kostnad funktionsnedsättning totalt minus ersättning från Försäkringskassan 

enligt Socialförsäkringsbalken, kronor/invånare 

 

                                            5534 6249 5336 

 

Måttet definieras i Verktygslådan 2019 som ”Bruttokostnad minus interna intäkter och 

försäljning till andra kommuner och landsting för insatser för funktionsnedsatta (utom färdtjänst) 

exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig 

regi.” Källa är SCB och Räkenskapssammandraget. 

 

Fram till 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 2015, 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. 

 

                                                                                              1       1         7    

 

 

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 särskilt 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 eller äldre.” Måttet tas fram genom egen undersökning. 

 

Kommunen har historiskt en väldigt kort väntetid på plats i särskilt boende och 2017 och 2018 är 

den försumbar. En ökning kan konstateras mellan 2018 och 2019 men samtidigt är kommunens 

resultat ett betydligt mindre antal dagars väntetid än i övriga kommuner. 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under  

14 dagar, medel   

 
                                                                        9         12         17     

 

 

Måttet definieras som ”Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 

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

varje 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 fram till 2017 då en 

ökning med tre personer till 2018 kan konstateras, vilket sedan visade sig bli ytterligare en 

ökning med fem personer till 2019. 2019 års resultat är därmed i paritet med övriga kommuners. 
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Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

 

                                    60 

 

Resultaten ”Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende 

(äldreomsorg).” (Verktygslåda 2019), via egen undersökning. 

 

Detta mått har tidigare funnits i KKiK men inför 2019 reviderades delnyckeltalen varför någon 

historisk jämförelse redovisas. 

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

                                           81                90                86 

 

 

Definitionen av detta mått är enligt Verktygslåda 2019 ”Antal personer i åldern 65 år och äldre i 

särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
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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 genomförts av Socialstyrelsen. 

 

Kommunens resultat genom åren är tämligen konstant kring 90 procent med tre avvikande år, 

2014, 2017 och 2019. Kommunens resultat överstiger medelvärdena i KKiK-kommuner och 

kommuner i riket alla år utom 2017. Noterbart är att resultaten genom åren varierar mellan  

80 och 90 procent. 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel (%) 

 

                     87                94                80  

 

 

Definitionen av detta mått är samma som i föregående diagram frånsett att detta avser 

hemtjänsttagare. Källa är Socialstyrelsens brukarundersökning. 

 

Vad som ses är ett förbättrat resultat från 2013 till en konstant nivå mellan 85 och 95 procent 

mycket eller ganska nöjda hemtjänstbrukare fram till 2018. Kommunens resultat följde därmed 

medelvärdet i KKiK-kommunerna och kommunerna i riket. 2019 års resultat innebär en 

minskning med 154 procentenheter från 2018, vilket är en stor förändring. Därigenom är 

kommunens resultat 2019 lägre än medelvärdet i KKiK-kommunerna och kommunerna i riket 
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Kostnad äldreomsorg kronor/invånare 80 år och äldre 

 

                                                                       280  278  284      

 

 

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 31/12.” (Verktygslåda 2019). Källa är SCB och Räkenskapssammandraget. 

 

Det kan konstateras att kostnaderna stigit alla år från 2001, utom 2012, 2015 och 2018, samt från 

att åren 2000-2006 varit tämligen lika med medelvärdet i KKiK-kommunerna och kommunerna i 

riket, för att sedan ökat över medelvärdena. 
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Samhälle och miljö 
 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.  

 

                                                                  57 

 

Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i 

kommunens utveckling. Poängen baseras 25 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i 

kommunen. Källa är egen undersökning. 

 

Här förekommer endast redovisning för kommunen för ett år. Detta resultat är något sämre än för 

alla kommuner i landet. 

 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

                                                                                                               44           44           42           0 
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Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon 

registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon 

registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 

2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess 

majoritetsägda bolag. Källan Miljöfordon Sverige (MFS) har gett möjlighet till kommuner och 

landsting att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser.  

 

Kring denna redovisning kan ifrågasättas hur resultaten för kommunen har inrapporterats och 

vad de står för. 

 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel (%) 

                                            26     35        33  

 

 

Definitionen är enligt Verktygslåda 2019 ”Kostnad i kronor för inköpta livsmedel dividerat med 

kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för 

redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av mätningarna KRAV, Demeter, 

EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 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 2017 överstiger medelvärdet för KKiK-kommunerna. En 

marginell nedgång kan konstateras mellan 2018 och 2019. 
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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 förtroendevalda 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. 

 

 

 

 


