
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)- Resultat 2019 Färgerna visar hur vi placerar oss gentemot övriga kommuner Pilarna visar förbättringstrend 

Bästa 25% Uppåtgående trend

Mittersta 50% Oförändrad trend

Sämsta 25% Nedåtgående trend

Barn och unga

Riket
Jämförelse 

Riket Trend
2017 2018 2019 2019 2019

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamhet och fått plats på önskat placeringsdatum (%) 53 59 64 59
Barn per personal i kommunens förskolor, planerad närvaro (antal barn/årsarbetare) 5,3 5,5 4,8 5,1
Kostnad förskola (tusental kr/inskrivet barn) 129 134 134 152
Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, kommunala skolor (%) 69 74 80 74
Andel elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor(%) 87,7 92,5 90,5 85,9
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, kommunala skolor (%) 83,3 82,2 86,6 81,4
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (%) 87,1 85,5 87,9 83
Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet (%) 75 68,8 66,7
Kostnad grundskolan F-9 hemkommun (kr/elev) 96 102 105 114
Andel gymnasieelever i kommunen som fullföljer sin utbildning inom 4 år, kommunala gymnasieskolor(%) 76,5 76,5 82 62,5
Andel gymnasieelever i kommunen som fullföljer sin utbildning inom 4 år, hemkommun (%) 72,2 74,6 80,7 70,5
Kostnad per elev i gymnasiet (tusental kr/elev), hemkommun 112 111 113 133
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 69,4 60,3 82 45,8
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 39 38 37 27
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) 27

Stöd och omsorg
Riket Jämf. Riket Trend

2017 2018 2019 2019 2019
Andel brukare som upplever förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst (%) 74 76
Andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter insats (%) 83 80 75 79
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) 4 2 3 15
Kostnad individ- och familjeomsorg (kr/invånare) 2,8 2,9 2,9 4,3
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende LSS boende (medelvärde) 352 156
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma 81 85 80
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS inflytande(%) 62 73
Kostnad funktionsnedsättning (tusental kr/invånare) 7,1 7,7 7,8 6,7
Genomsnittlig väntetid för att få plats på äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (dagar) 76 61 71 67
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod (antal personer) 18 18 19 16
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldreomsorg, andel av maxpoäng (%) 52 51
Andel boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) 88 87 84 82
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) 93 90 89 90
Kostnad äldreomsorg (tusental kr/brukare) 213 220 221 250

Samhälle och miljö
Riket Jämf. Riket Trend

2017 2018 2019 2019 2019
Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom en arbetsdag (%) 93 95 98 84
Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 47 55 61 56
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 84 92 95 88
Delaktighetsindex utifrån ett antal frågor 65 59
Andel som börjat arbeta eller studera efter avslut i arbetsmarknadsverksamhet (%) 58 38 40 37
Andel elever på SFI som klarat minst två kurser,  av nybörjare två år tidigare (%) 45 46 50 45
Andel som börjat arbeta eller studera efter etableringsuppdrag (%) 50 46 49 47
Nöjd kund index företagsklimat 71 72 73 73
Väntetid bygglov, inkommen ansökan till beslut, antal dagar 35 62
Väntetid bygglov, från fullständig ansökan till beslut, antal dagar 9 24
Insamlat hushållsavfall, kg/person 542 538 529 499
Andel miljöbilar i organisationen (%) 54,2 50,5 48,8 34,5
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) 21 19 22 30
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