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Kommunens Kvalitet i Korthet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med 
fokus på resultat i olika former, såsom Öppna Jäm-
förelser och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
SKL genomför årligen en undersökning av kvaliteten 
i kommunernas verksamheter. Resultatet presenteras i 
”Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet”. Idag 
använder mer än 240 av landets kommuner KKiK.

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens 
kvalitet och effektivitet. I resultatrapporten ges en bild 
av varje mått och en kort förklaring till hur det går att 
resonera kring måttet. Bakom måtten finns förutom SKL 
och kommunerna även privata företagsmätningar samt 
Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, 
Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan.

Områden som ingår i KKiK är:

• Kommunens tillgänglighet
• Trygghetsaspekter i kommunen
• Medborgarens delaktighet och kommunens 
   information
• Kommunens effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

SYFTET MED KKIK-MÄTNINGEN
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta 
fram information som ger förtroendevalda en god kun-
skap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv 
över tid och i jämförelse med andra kommuner.
KKiK består av fem kunskapsområden för kommun-
invånarna som beskriver kommunens kvalitet och 
effektivitet. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtro-
endevalda i dialogen med medborgarna om kommunens 
verksamhet och utveckla den interna verksamheten ur ett 
medborgarperspektiv.

Hela rapporten kan du ta del av på skl.se/kkik.

SOLTAK
SOLTAK AB är ett bolag för samverkan mellan kommu-
nerna i Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kung-
älv och Öckerö. Genom SOLTAK AB får kommunerna 
fördelar genom att dela på utvecklings- och driftskost-
nader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och 
effektivt sätt och göra roller och uppdrag mer attraktiva 
för personalen. 

KKIK-PRESENTATION FÖR SOLTAK
Kommunerna i SOLTAK presenterar i denna broschyr ett 
urval av KKiK-måtten från 2015 års mätning. Presenta-
tionen av måtten är indelade i följande områden:
 
• Tillgänglighet och bemötande 
• Delaktighet och information 
• Förskola och skola 
• Social omsorg 
• Miljö och näringsliv

Måtten inom varje område har valts ut för att skapa en 
bild av kommunernas olika verksamhetsområden mer 
renodlat. Till varje fråga i presentationen finns en siffra 
angiven inom parentes. Siffran hänvisar till måttet i ”Re-
sultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet”.
Resultaten till varje fråga presenteras i tabell eller dia-
gram. Färgmarkeringar visar utfallet.
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Kolada    Kommun- och landstingsdatabasen
SCB   Statistiska Centralbyrån
AF   Arbetsförmedlingen
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Antal invånare 2015-12-31 28 862 42 730 13178 15 010 25 508 15 315 12 682 2015 SCB

Befolkningsutveckling (%) 1,54 0,9 1,13 -0,3 0,9 1,2 0,29 2015 Resp. kommun

Medelålder (år) 39,9 41,5 42 46,5 40,6 45 43,2 2014 SCB

Invånare (per km2) 89,7 116,8 41,3 39,0 100,3 90,4 491,1 2014 SCB

Förvärvsarbetande invånare
 20-64 år (%)

82,1 84,7 77,6 81,9 84,9 84,0 84,8 2014 Kolada (SCB)

Arbetslösa och sökande, 16-64 år, 
i program med aktivitetsstöd 
2015-12-31 (%)

4,8 2,7 6,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2015 AF

Öppet arbetslösa 16-64 år
 2015-12-31 (%)

2,3 1,6 2,8 2,6 2,2 2,1 1,4 2015 AF

Invånare med försörjningsstöd någon 
gång under året  (%)

 2,6 2,4 5,0  2,5 2,8 2,2 2,3  2014 Kolada (SCB)

Invånare 25-64 år med minst 3-årig 
eftergymnasial utbildning (%)

18,0 23,0 12,0 17,0 22,0 21,0 22,0 2014 SCB

Sjukpenningtal, 16-64 år (dagar) 12,6 10,4 12,1 11,6 10,6 10 11,1 2014 Kolada (FK)

Nystartade företag per 1 000 
invånare (första halvåret, antal)

4,1 5,9 4,7 7,8 6,3 6,3 5,4 2015 Kolada

Valdeltagande kommunalval (%) 84,0 87,8 80,1 85,1 86,2 87,0 89,0 2014 Kolada

Skattekraft som andel av rikets 
medelskattekraft (%)

97,6 107,3 90,8 98,7 107,5 108,8 106,9 2015 Kolada

Utpendlingsomfattning i kommunen 
(%)

68,0 55,0 56,0 46,0 50,0 54,0 54,0 2014 Kolada

SOLTAK I SIFFROR
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Kommunalråden har ordet

PAULA ÖRN (S), ALE
2015 har varit ett bra år för många 

av Ale kommuns verksamheter. Vi har 
gjort förbättringar inom mer än hälften 

av alla KKiK-mått. Särskilt glädjande är förbättringarna 
inom skolan som fortfarande är en av Ales viktigaste 
prioriteringar. Vi har också ökat tillgängligheten på 
många områden, som webb och telefon och där börjar vi 
leva upp till vår vision ”Ale – Lätt att leva”. Klättringen 
på näringslivsrankingen fortsatte under 2015 och resul-
terade i en 43:e plats. 

MIGUEL ODHNER (S), KUNGÄLV
För mig och samarbetspartierna är 

mätbarheten grunden för bättrings-
arbetet, vi strävar efter balans mellan 

ekonomi, kvalitet och behov. Här ger KKiK en sund 
omvärldsanalys. Jag ser att mätningen visar att Kungälvs 
kommun förbättrar resultaten inom tillgänglighet och 
bemötande, folk får svar snabbt och bra. Vår satsning 
inom förskolan fungerar, mer personal och mindre grup-
per på riktigt och det är gott att fler barn i årkurs 6 blir 
godkända i nationellt prov och att fler elever fullföljer 
gymnasiet inom fyra år. 

Men samtidigt finns några negativa avvikelser jäm-
fört med andra kommuner. Exempelvis bekräftar årets 
resultat att Kungälv fortfarande är absolut sämst av 
kommunerna i Sverige att erbjuda plats på vård- och 
omsorgsboende. Ett skäl kan vara att det under åtta år 
endast skapats 20 nya platser. Det är inte acceptabelt och 
ett politiskt och förvaltningsmässigt misslyckande. 
Här ligger fortfarande en av våra större utmaningar 
framgent.

INGEMAR OTTOSSON (S),
LILLA EDET

Lilla Edets kommun har ambitionen 
att växa för varje år. Både politiker och 

tjänstemän arbetar hårt med att bana väg för det. Inte 
minst när det gäller kommunal service – där vårt jobb är 
att skapa förutsättningar för kommunens invånare att 
leva ett bra liv. Det kan handla om en god äldrevård, en 
bra skola eller ett gynnsamt klimat för våra företag.

KKiK är ett viktigt kvalitetsverktyg där våra medborgare 
får information om vilken kvalitet vår kommun levere-
rar. Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi 
lära oss och förbättra vår kvalitet i verksamheten. 

Det är glädjande att andelen nöjda äldre inom hemtjäns-
ten är mycket hög och att näringslivets uppfattning om 
kommunens service och inställning är god. Detta är en 
fråga vi har arbetar hårt med och där vi klättrat i SKL:s 
Insiktsmätning. Lilla Edets kommun ska alltid vara på 
tårna för att bli bättre och ge våra medborgare och 
brukare bästa möjliga service.

KERSTIN GADDE (S), ORUST
Varje år sammanställer vi olika 

resultat till KKiK och det är lite av 
en examen. Då får vi precis som en elev 

se hur vi utvecklats, hur bra vi samarbetat och om det 
blir ett bra betyg. Vi strävar efter att förbättra oss på 
många områden. Det ska vara enkelt att ha kontakt med 
oss och bilden av vår kommun ska vara att det är en bra 
kommun att bo och verka i.

Denna gång är det speciellt roligt att se det goda resulta-
tet när det gäller att bli mer flexibla att erbjuda plats för 
barn på förskola utifrån önskat placeringsdatum. Dess-
utom har måttet kring placeringsdatum till förskoleplats 
för de föräldrar som inte erhåller plats på önskad dag 
förbättrats. Det är till och med bland de bästa i riket.

Vad vi måste bli bättre på är vårt arbete med service mot 
kommunens företagare. Här har vi antagit en ny strategi 
för näringslivsutveckling och en handlingsplan kommer i 
början av 2016. Att utveckla, jämföra och samverka gör 
att vi blir bättre både som egna kommuner och som ett 
sammanhang i vår region.
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SOFIA WESTERGREN (M),
STENUNGSUND

Resultaten i årets KKiK visar att de 
satsningar vi gjort sedan 2014 års resultat 

har gett positiva effekter. Efter att vårt bemötande fått 
mycket dåliga värden 2014 sjösattes ett bemötandepro-
jekt i kommunen för att ge Stenungsunds invånare, före-
tagare och besökare bästa möjliga möte med kommunen. 
I årets mätning kan vi se resultatet av det arbetet. 100 % 
upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställer en enkel fråga till kommunen. Överlag har kom-
munen med några få undantag gått framåt. Särskilt 
glädjande är de goda resultaten som förskolan och 
skolan uppvisar. Det är inte minst viktigt för vår strävan 
att skapa en långsiktigt hållbar kommun. 

Även om resultaten 2015 ser bra ut fortsätter vår mål-
medvetna strävan att bli en attraktiv och välkomnande 
kommun med hög kvalitet.

MARTIN JOHANSEN (L), TJÖRN 
Tjörns kommun arbetar målinriktat 

med verksamhetsutveckling för att sä-
kerställa en god kvalitet för våra invånare. 

SOLTAK är en arena där vi kan utbyta idéer och erfaren-
heter mot bakgrund av våra olika resultat i bland annat 
KKiK. Att jämföra sig med andra och på så sätt hitta nya 
lösningar är en viktig inspiration för oss. I årets mätning-
ar är vi stolta över fortsatt goda resultat i skolan. Vi har 
även förbättrat resultaten inom förskolan, där ett ökat 
antal av de som sökt förskoleplats fått plats inom önskat 
datum. Att brukarna inom äldreomsorgen är mer nöjda 
med sitt särskilda boende är också glädjande.

ARNE LERNHAG (M), ÖCKERÖ
KKiK ger politiker och medborgare en 

översiktlig bild av kvalitet och effek-
tivitet i kommunens verksamheter. Årets 

resultat visar att vi har fortsatt goda resultat inom skola 
och äldreomsorg. Tillgänglighet till kommunens service 
och verksamheter är hög och bemötandet är mycket 
gott. Vi fortsätter arbetet med att förbättra tillgänglig-
heten till kommunen genom ett utvecklat kommunservi-
cekontor dit alla kan vända sig för att direkt få svar på 
enklare frågor och vägledning och när det behövs, vidare 
guidning i kommunens organisation.
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Tillgänglighet och bemötande
HUR SNABBT SVARAR KOMMUNEN PÅ E-POST? 
HUR STOR ANDEL AV INVÅNARNA SOM SKICKAR IN EN 
ENKEL FRÅGA VIA E-POST FÅR SVAR INOM TVÅ ARBETS-
DAGAR? (MÅTT 1)

För att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad 
avser svarstider via e-post har en utvärdering gjorts, där 
54 alternativt 108 e-postbrev skickats. Utvärderingen 
genomförs under en fastställd tidsperiod och utifrån 
vanliga medborgarfrågor. Frågorna skickas till kommu-
nens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsda-
gar från det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett 
svar skickats. 

Mätningen visar andelen e-postbrev som besvarats, i sin 
helhet eller på en eller flera delfrågor, inom två arbetsda-
gar. Metoden medger möjlighet till jämförelser i den egna 
kommunen över tid samt med andra kommuner.

HUR SNABBT SVARAR KOMMUNEN I TELEFON?
HUR STOR ANDEL AV MEDBORGARNA SOM TAR KONTAKT 
MED KOMMUNEN VIA TELEFON FÅR ETT DIREKT SVAR PÅ EN 
ENKEL FRÅGA? (MÅTT 2)

För att bedöma kommunens tillgänglighet via telefon an-
vänds samma typ av frågor som vid mätning av svarstid 
via e-post. Under en fastställd period ställs ett antal re-
levanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal 
till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker 
via kommunens växel. Mätningen visar andel lyckade 
kontaktförsök där svar på frågan via samtal erhölls.

KOMMUNENS BEMÖTANDE I TELEFON
HUR STOR ANDEL AV MEDBORGARNA UPPFATTAR ATT DE 
FÅR ETT GOTT BEMÖTANDE NÄR DE VIA TELEFON STÄLLT EN 
ENKEL FRÅGA TILL KOMMUNEN? (MÅTT 3)
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För att få kunskap om kvaliteten på kommunens 
bemötande i telefon har mätningen av tillgängligheten 
kompletterats med en subjektiv bedömning av hur fråge-
ställaren uppfattar bemötandet från den som svarat på 
samtal. Bedömningen av bemötandet har utgått från tre 
värdeord; tillmötesgående, trevlig och hjälpsam.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ROBERT HALLMAN, SEKTORSCHEF KULTUR OCH SAMHÄLLS-
SERVICE, KUNGÄLV
I Kungälv vill vi att våra medborgare, företagare och be-
sökare alltid ska få ett bra bemötande, snabba svar och 
kompetent rådgivning. Därför har vi byggt ett modernt 
kundcenter som tar emot alla initiala kontakter med 
kommunen. Kundcenter ger vägledning, råd och stöd. Vi 
ser till att du kommer rätt med ditt ärende och får svar 
inom utsatt tid.

MARI SCHÖNENBERG, CHEF FÖR KONTAKTCENTER, ALE 
2014 låg Ale kommun på 43:e plats i mätningen och 
2015 blev det en nionde plats. Självklart är det ett 
fantastiskt resultat som alla medarbetare har deltagit 
till. Under 2016 inför vi ”Kontaktcenter i Ale kommun 
– din väg in i kommunen”, med fokus på att svara på 
så många frågor som möjligt vid första kontakten med 
kommunen. Vårt mål är självklart att kommunen alltid 
ska kännas tillgänglig för medborgarna och att service-
graden ska hålla en hög nivå. En nionde plats är en fin 
utveckling, men självklart kan vi alltid bli bättre.
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Huvudbibliotek 60 13 9 10 14 16 12 14 0 60

Återvinningsstation 16 18 10 5 8 4 11 12 0 38

Simhall (*kommunen saknar simhall) 17 30 * * 16 * * 24 0 58

Måttet ger kunskap om hur väl kommunen har organi-
serat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på 
huvudbibliotek, återvinningsstation och simhall till en så 
bred grupp som möjligt. Eftersträvansvärt är att erbjuda 
öppettider som attraherar den stora grupp medborgare 
vars arbetstider kolliderar med traditionella öppethållan-
den. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
EVA BÜNGER, CHEF FÖR BIBLIOTEKET, ALE 
Under året har Ale förbättrat tillgängligheten utöver kon-
torstid från tolv till 60 timmar genom de två så kallade 

meröppna biblioteken i Skepplanda och Surte. Biblioteken 
är tillgängliga varje dag mellan 06.00 – 21.00. Kommun-
invånarna kan med hjälp av sitt lånekort komma in på 
biblioteken och låna, lämna och hämta reserverade media 
samt använda dator, kopiera, skriva ut och scanna.

TOVA ANDERSSON, ENHETSCHEF AVFALL, TJÖRN
För att ytterligare öka tillgängligheten för medborgarna 
och förbättra återvinningsfrekvensen finns det nu möjlig-
het att beställa hämtning av grovsopor vid fastigheten. Vi 
erbjuder även så kallad FNI - fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar.

TILLGÄNGLIGHET TILL KOMMUNAL SERVICE UTÖVER VARDAGAR 8-17
HUR MÅNGA TIMMAR/VECKA HAR HUVUDBIBLIOTEKET, SIMHALLEN OCH ÅTERVINNINGSSTATIONEN I KOMMUNEN ÖPPET
UTÖVER TIDEN 08–17 PÅ VARDAGAR? (MÅTT 4)

- Hela Sverige -



KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet
En presentation av resultat för kommunerna i SOLTAK 

» skl.se/kkik 9

Delaktighet och information
DELAKTIGHET
HUR VÄL MÖJLIGGÖR KOMMUNEN FÖR MEDBORGARNA 
ATT DELTA I KOMMUNENS UTVECKLING? (MÅTT 14)

För att kunna ge en samlad bild av en kommuns satsning 
på att skapa olika former av kommunikation och dialog 
med medborgarna har ett medborgarindex konstruerats. 
I indexet finns ett stort antal aktiviteter för medbor-
garkontakter, till exempel samlad information om hur 
kommuninvånare kan vara delaktiga och påverka kom-
munens utveckling och om det har använts någon form 
av medborgardialog för att fånga in synpunkter. Ju fler 
möjligheter det finns för kommunikation och dialog, 
desto bättre blir resultatet i undersökningen.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
CECILIA STEDT, UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGSSEKRE-
TERARE, ALE 
Under 2015 ägnades mycket tid åt att internt jobba med 
utveckling av invånardialog. Med detta åsyftas utbild-
ningar som genomfördes både för politiker och tjäns-
temän. Syftet med arbetet var att skapa en konsensus 
inom organisationen om under vilka premisser vi jobbar 
med invånardialog. Premisserna för kommunens arbete 
med invånardialog fastställdes i november månad i form 
av en policy för invånardialog. Under 2016 fortsätter 
utvecklingsarbetet med fokus på bland annat metoder 
för dialog samt framtagande av en handbok.

Under 2015 fortsatte kommunen med att arrangera 
ortsutvecklingsmöten på tio orter och vid två tillfällen. 
Mötena besöktes av drygt 1 200 invånare, vilket vände 
trenden med ett minskat intresse för mötena till det 
motsatta.

Under året övergick kommunen från att sända kom-
munfullmäktiges möten via radio till webbradio. Arbetet 
med införande av webb-TV för att möjliggöra sändning 
från kommunens kommunfullmäktigemöten påbörjades 
och beräknas vara verkställt under 2016. Kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna började att 
publicera beslutsunderlag på ale.se som ett led i att öka 
transparensen i kommunens arbete för invånarna. 

Både kommunens ungdomsråd och ungdomsfullmäktige 
var aktivt under 2015. Ungdomsrådet arrangerade bland 
annat det årliga påverkanstorget vilket gav kommunens 
ungdomar en möjlighet att träffa lokala politiker för att 
diskutera skola, droger, kollektivtrafik, demokrati med 
mera.

I ungdomsfullmäktige föreslog några av ledamöterna att 
kommunen skulle ta fram en informations- och fritids-
applikation med syftet att informera ungdomar om 
fritidsaktiviteter i Ale. Förslaget kommer att verkställas 
i början av 2016. Under 2016 kommer även kommu-
nen att påbörja ett arbete med en generell översyn av 
ungdomsinflytande med syftet att föreslå en framtida 
styrning och organisation för arbetet med ungdomsde-
mokrati.

JOHAN FRITZ, KOMMUNCHEF, TJÖRN
En förutsättning för att kunna erbjuda professionell 
service med hög kvalitet är att veta vilka behov invå-
narna har. Därför försöker vi hela tiden hitta nya vägar 
för kommunikation och skapa möjlighet till delaktighet. 
Kommunens närvaro på sociala medier är ett självklart 
forum för dialog. Vi arbetar också aktivt med invånarna 
i vår samhällsutveckling via metoden Cultural Planning. 
För att kunna vara delaktiga behöver invånarna kun-
skap om vad som händer inom kommunens verksam-
heter. Kommunens webbplats, app och samhällstidning 
är naturliga kanaler för information men de behöver 
kompletteras med fler. Vi kommer under 2016 att införa 
en medborgarportal samt påbörja arbetet med ett öppet 
webbaserat diarium.

LENA PALM, KOMMUNCHEF, LILLA EDET
Under 2015 har vi fortsatt att utveckla formerna för dia-
log med medborgarna, främst via lillaedet.se och sociala 
medier. Genom att kombinera flera sätt att föra dialog 
på vill vi ge medborgarna ökade möjligheter att framföra 
sina tankar och idéer. Ett exempel är den medborgardia-
log som fördes runt utformningen av kulturarenan. Där 
fördes dialog med de prioriterade målgrupperna som 
bibliotekslagen utgår från. Parallellt med detta hade alla 
invånare möjlighet att lämna förslag via en digital öns-
kevägg på lillaedet.se och en fysisk önskevägg i Medbor-
garservice i kommunhuset.
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INFLYTANDE
HUR VÄL UPPLEVER MEDBORGARNA ATT DE HAR INSYN OCH 
INFLYTANDE ÖVER KOMMUNENS VERKSAMHET? (MÅTT 15) 

Statistiska Centralbyrån har genomfört en medborgarun-
dersökning. I undersökningens del Nöjd-Inflytande-Index 
erhålls ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina 
möjligheter till insyn och inflytande i kommunen. Mät-
ningen görs med tre specifika frågor som ska spegla den 
övergripande uppfattningen vad gäller inflytande utifrån 
kontakt, information, påverkan samt förtroende.

TRYGGHET
HUR TRYGGA KÄNNER SIG MEDBORGARNA I KOMMUNEN? 
(MÅTT 9)

I medborgarundersökningens del om trygghet mäts hur 
medborgarna uppfattar kommunen som en trygg och 
säker plats att leva i och innefattar följande frågor:

Hur ser du på hur:
• tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
• trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?
• trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
THORBJÖRN BERNDTSSON, SÄKERHETSSAMORDNARE, 
TJÖRN
Redan 2011 certifierades Tjörn som en av 15 certifierade 
kommuner i landet. ”Säker och trygg kommun” är en 
modell för skadeförebyggande arbete där alla åldrar, 
miljöer och situationer tas med. Trygghetsinsatser är ett 
av kommunens fem prioriterade områden, något som 
nu genomsyrar hela kommunen. Vi tror att siffrorna är 
resultatet av kommunens arbete med ”Säker och trygg 
kommun”.

BODIL EVERLUND, SÄKERHETSSAMORDNARE, ÖCKERÖ
Öckerö kommun har ett geografiskt gynnsamt läge – fär-
jorna är preventiva. I övrigt är kommunen ett homogent 
samhälle med lång historik av låg brottsutsatthet, vilket 
ger en hög känsla av trygghet.

LOTTI KLUG, BROTTS- OCH SÄKERHETSHANDLÄGGARE, ALE
I Ale arbetar vi aktivt på flera olika sätt för att få med 
allmänheten i det trygghetsskapande arbetet. En me-
tod som man vet är effektiv och som ger gott resultat 
är grannsamverkan. Under det gångna året startades 
närmre 30 nya grannsamverkansföreningar upp i Ale och 
i nuläget finns det cirka 170 grannsamverkangrupper i 
kommunen. Genom att grannsamverka hjälps grannarna 
i ett bostadsområde åt att verka för en trygg och positiv 
livsmiljö och samarbeta mot brott.

Att tjänstemän gör trygghetsvandringar ihop med de 
boende på olika orter är ytterligare en metod att få med-
borgarna delaktiga. I Ale har vi arbetat med trygghets-
vandringar som metod i många år. Största fördelen med 
en trygghetsvandring är delaktigheten från de boende, 
som genom sitt deltagande kan påpeka var det behövs 
bättre belysning, mer välskötta buskage, samt mer öppna 
och välkomnande miljöer. Viktigast av allt är att de 
medverkande får svar på sina frågor och kan se tydliga 
resultat efter genomförd vandring. 

Fler vuxna ute bland unga på kvällar och nätter! Natt-
vandring är också en metod som uppskattas, framförallt 
av de unga. Aktiviteten bland ideella vuxna nattvandrare 
går dock upp och ner under åren, men under 2015 
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startades det upp nya grupper i både Skepplanda, Älv-
ängen och Nödinge, vilket tyder på att det finns en god 
vilja bland många vuxna att göra samhället lugnt och 
tryggt. Aktiva nattvandrargrupper kan bidra till minskad 
skadegörelse, bättre kontakt mellan unga och vuxna 
samt ökad känsla av trygghet i det gemensamma rummet 
– något som i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

INFORMATION PÅ WEBBPLATS
HUR GOD ÄR KOMMUNENS WEBBINFORMATION TILL
INVÅNARNA? (MÅTT 13)

Information till medborgarna har fått en allt större bety-
delse inom den offentliga sektorn. Fler söker information 
via internet och förväntas hitta information och svar på 
sina frågor på kommunens webbplats. Många menar 
dessutom att kommunens webbplats är kommunens an-
sikte utåt, som skapar en image av kommunens verksam-
het och resultat.

SKL gör årligen en extern mätning av kommunens webb-
plats, ”Information till alla? En uppföljande gransk-
ning”. Mätningen utförs genom att söka svar på vanliga 
frågor på kommunens samtliga webbsidor. Syftet är att 
kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av 
kommunens informationsgivning på sin webbplats till 
medborgarna. Den första undersökningen gjordes 2009. 
2012 och 2014 skärptes undersökningen och nya frågor 
lades till. 2014 kopplades ett antal frågor direkt mot sök-
funktionenen. Det finns ett mycket stort antal kommuner 
som har mycket goda resultat. 

SKL:s informationsindex består av 250 frågor. Indexet 
är inte heltäckande utan ska ses som en grundnivå för 
informationsgivningen till medborgarna. Svaret på varje 

fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på 
kommunens webbplats. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ANNA OLVMARK, WEBBANSVARIG, ALE 
Det är verkligen jätteroligt att se att vårt arbete med 
ale.se ger resultat. Våra webbredaktörer gör ett fantas-
tiskt jobb och det är tack vare dem som vi ännu en gång 
lyckats förbättra vårt resultat. Men vi nöjer oss inte 
här! Självklart vill vi bli ännu bättre och vi tar därför 
tacksamt emot synpunkter från våra medborgare så att 
utvecklingen av ale.se kan fortsätta i samma takt.

ANDERS GUSTAVSSON, INFORMATÖR, KUNGÄLV
Det är mycket glädjande att Kungälvs kommuns webb-
plats fick bra poäng i SKL:s webbgranskning. Vi ser 
det som ett resultat av våra webbredaktörers kontinu-
erliga arbete med att hålla webbplatsens information 
uppdaterad. Våra webbredaktörer är väl förankrade i 
verksamheterna och de har en bra kunskap om vilket 
informationsbehov kommuninvånarna har. Vi analyserar 
kontinuerligt webbplatsens innehåll och SKL:s webb-
granskningar är bara ett av våra verktyg för att förbättra 
oss ytterligare. 

I september 2015 lanserade Kungälvs kommun en ny 
webbplats där målet har varit att göra informationen 
ännu mer lättillgänglig och relevant.
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Förskola och skola

Mått 5 och 6 ger kommunen kunskap om förmågan 
att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till 
behov. Här används intern statistik kring föräldrarnas 
önskemål om placeringsdatum i förhållande till det fak-
tiska placeringsdatum som erbjuds. För måttet erbjuden 
plats och önskat placeringsdatum redovisas väntetiden 
som antalet dagar mellan önskat placeringsdatum och 
faktiskt erbjudet placeringsdatum.

Utifrån trygghetsperspektivet mäts antal barn per 
personal och antal barn per årsarbetare. Det ger en 
verklig uppfattning om det faktiska antalet barn i förhål-
lande till det planerade. För att få en bild av den faktiska 
närvaron följs närvarostatistik upp för de barn som är på 
förskolorna.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
PER ANDERSSON SELLÉN, VERKSAMHETSCHEF FÖRSKOLA, 
STENUNGSUND 
Vi minskar kostnaderna inom förskolan och ökar sam-
tidigt kvaliteten inom de områden som mätningen berör. 
Väntetiden minskar från 30 till noll dagar och andelen 
som erbjuds plats på förskolan på önskat datum ökar 
från 96 till 100 %. Samtidigt växer kommunen vilket 

har lett till att en ny förskola byggts för att möta det 
ökade behovet av förskoleplatser. Barnkullen som skrevs 
in under 2015 var något lägre än den som övergick till 
förskoleklass vilket ytterligare bidragit till vårt goda 
resultat. 

LARS JANSSON, UTVECKLINGSCHEF FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE LÄRANDE, ORUST
Orust kommun har sett över sina rutiner kring att 
erbjuda föräldrar plats för sitt barn på förskola utifrån 
önskat placeringsdatum. En handläggningstid är fast-
ställd samtidigt som förvaltningsområdet påtalat vikten 
för verksamhetscheferna kring ökad flexibilitet avseende 
start på inskolningsdag. Förändringarna har förbättrat 
tillgängligheten avsevärt. För måttet genomsnittligt antal 
dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbju-
det placeringsdatum till förskoleplats för de föräldrar 
som ej erhåller plats på önskad dag, har tillgängligheten 
förbättrats till att vara bland de 25 % bästa bland delta-
gande kommuner i Sverige.
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Hur stor andel av de som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum? (mått 5)

69 27 21 70 100 84 13 65 13 100

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått 
plats för sitt barn inom förskoleverksamheten
på önskat placeringsdatum? (mått 6)

13 28 47 5 0 30 12 23 90 0

Hur många barn per personal är det i kommunens 
förskolor? (mått 11)

6,1 5,4 5,9 5,8 5,6 5,7 5,4 5,4 7,7 3,9

Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt 
närvarande i kommunens förskolor? (mått 11)

4,4 4,1 4,3 3,8 4,2 4,6 4,3 4,3 5,9 3,0

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr) 
(mått 16)

132 126 125 130 125 134 135 131 166 89

TILLGÄNGLIGHET OCH KOSTNADER I FÖRSKOLAN

- Hela Sverige -

 Grön = Resultat bättre än medel        Gul = Resultat på medel och något under medel       Röd = Mer än 20% under medel
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Måtten 17A och 17B visar genomsnittlig andel elever 
som uppnått minst godkänt i samtliga nationella prov. 
Resultatet som används grundar sig på elevernas betyg. 
Det avser både kommunala och fristående skolor. Andel 
behöriga till något program på gymnasiet och andel som 
slutför gymnasiet inom fyra år ger kunskap om kom-
munens resultat inom skolan och hur väl kommunens 
skolor klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella 
målen.

Elevers syn på skolan och undervisningen ger en bild av 
hur elever i årskurs 8 uppfattar skolan och dess undervis-
ning. Det är ett sammanvägt resultat av de sju områdena; 
trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, 
stöd och hjälp, återkoppling och höga förväntningar. 
Elevundersökningen genomförs som en enkät.

Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9 i kom-
munala skolor är ett mått som ska visa på hur effektiva 
kommunens grundskolor är. Kostnaderna avser total 
kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser år 2015 
och kostnaderna avser år 2014. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
CHRISTINE LYSELL, VERKSAMHETSCHEF SKOLA, KUNGÄLV 
Vi har stort fokus på kvalitetsarbetet i våra skolor i 

Kungälvs kommun. Alla skolor ska vara bra skolor och 
vi jobbar för att ha en sammanhållen skola där alla elev-
er ges förutsättningar för att lyckas. En nyckel bakom 
arbetet är att ha en systematisk utveckling av verksamhe-
ten samt att vara uthållig i det arbetet. Det viktigaste är 
också att det är lärarna som har huvudrollen i utveck-
lingsarbetet eftersom det är deras insatser i klassrummet 
som är avgörande för hur det går för eleverna.
 
KERSTIN SCHILLER, SKOLCHEF, ÖCKERÖ 
Det är viktigt att få en bra start när man kommer in i 
skolsystemet, vilket Öckerö kommun insett sedan länge. 
Av den anledningen har alla våra förskolor tillgång till 
specialpedagoger och det finns ett långtgående samarbete 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningen, för att kunna sätta in tidiga insatser där 
de bäst behövs. Öckerö kommun har kommit långt i sitt 
arbete med digitalisering i skolan och ett medvetet arbete 
med att utforska och använda digitala verktyg och hjälp-
medel har gett goda möjligheter för våra pedagoger att 
individualisera, komplettera och utveckla sin undervis-
ning. Kvalitetsarbetet i våra skolor har successivt fokuse-
rat mer och mer på att analysera och utvärdera elevernas 
resultat. På detta sätt hoppas vi kunna ge en ännu bättre 
grund för det utvecklingsarbete som sker både ute på 
skolorna och centralt hos förvaltningen.

KVALITET OCH KOSTNADER I SKOLAN
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Årskurs 3 - Vilket resultat når elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven? (mått 17B)

71 75 76 71 70 82 73 70 24 100

Årskurs 6- Vilket resultat når elever i årskurs 6 i 
kommunen i de nationella proven? (mått 17A)

94 97 93 91 95 93 92 93 77 100

Årskurs 9 - Andel behöriga till nationellt program på 
gymnasiet (mått 18)

83,1 93,6 82,8 86,3 90,6 93,9 94,2 85,2 54 97,7

Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen i kommunen (mått 21)

83,5 80,4 76,3 84,2 81,5 79,4 85,4 78,6 59,5 92,7

Årskurs 8 - Elevers syn på skolan och undervisningen 
i årskurs 8 (mått 19)

70 71 68 71 71 77 80 75 53 92

Kostnad per betygspoäng (mått 20) 385 332 335 425 337 407 316 375 554 258

- Hela Sverige -
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Social omsorg

Kostnaden för kommunens särskilda boende och 
hemtjänst ger kommunen kunskap om kostnaden per 
plats för boende och per vårdtagare inom hemtjänsten. 
Kostnaden redovisas i tkr som genomsnittskostnader för 
2014.

Väntetiden för att få plats på ett äldreboende mäts för att 
ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång 
till platser i förhållande till behov. Måttet redovisas som 
genomsnittlig väntetid i dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende 
inom äldreomsorg.

För att få kunskap om hur väl kommunen säkrar beho-
vet av kontinuitet och trygghet för äldre med behov av 
omsorg i hemmet mäts antalet olika personal som en 
hemtjänstbrukare möter under en 14-dagarsperiod. 
Socialstyrelsen tar reda på hur brukare/kunder värderar 
sitt boende och sin hemtjänst. Detta görs via den ”na-
tionella brukarundersökningen inom Äldreomsorgen”. 
Brukarna får svara på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är 
du sammantaget med den hemtjänst som du har?” Svars-
alternativen är ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”.  

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ARTO NISKALA, VERKSAMHETSCHEF INOM ÄLDREOMSOR-
GEN, ÖCKERÖ 
Återigen får äldreomsorgen i Öckerö kommun mycket 
goda omdömen i Socialstyrelsens nationella äldreunder-
sökning, vilken syftar till att spegla brukarnas upplevelse 
av kvalitet. I hemtjänsten är 97 % av kunderna nöjda 
eller mycket nöjda med insatserna i sin helhet. Motsva-
rande siffra för särskilt boende är 88 %. Personalens 
bemötande, förtroendet för personalen samt upplevelse 
av trygghet är de områden med bäst resultat både i 
hemtjänst och i särskilt boende. Glädjande är att 80 % 
av brukarna anser att maten smakar bra, vilket har varit 
ett förbättringsområde under verksamhetsåret. Bland 
förbättringsområden både inom hemtjänst- och särskilt 
boende återfinns ”Vet vart man vänder sig med syn-
punkter och klagomål”, och därför kommer extra fokus 
att riktas på detta 2016. Likaså är brukarna på särskilt 
boende missnöjda med ute- och innemiljön. Stort perso-
nalengagemang präglar äldreomsorgen där den enskilde 
sätts i centrum enligt salutogent tänkande.

KVALITET OCH KOSTNADER INOM SÄRSKILT BOENDE OCH HEMTJÄNST
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Vad kostar en plats i kommuns särskilda boende? (tkr) 
(mått 24)

695 696 835 836 741 685 747 799 1641 484

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 
(antal dagar) (mått 7)

94 174 78 44 108 75 16 57 178 4

Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt 
särskilda boende (mått 25)

84 85 88 90 75 95 88 83 46 97

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen? (tkr) (mått 27) 

325 278 248 323 383 377 334 265 513 120

Hur många olika vårdare besöker en äldre person 
med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 
dagar? (mått 10)

11 14 18 15 18 20 10 15 23 7

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst. (mått 28)

90 90 94 85 92 89 97 91 70 99

- Hela Sverige -

 Grön = Resultat bättre än medel        Gul = Resultat på medel och något under medel       Röd = Mer än 20% under medel
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ANNA TORSTENSSON, UTVECKLINGSCHEF FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE OMSORG, ORUST
Orust kommun har under flera år fått goda omdömen i 
Socialstyrelsens brukarenkät. Det område som brukarna 
är mest nöjda med är hur personalen tar hänsyn till åsik-
ter och önskemål. Att arbeta med individen i fokus har 
under flera år varit ett av äldreomsorgens utvecklingsom-
råden och bedömningen är att det goda resultatet är en 
konsekvens av detta.  

Verksamheterna kommer att analysera sina resultatet 
och utifrån detta prioritera de områden som bedöms 
vara mest angelägna att förbättra.

ELISABETH VIDSKOG, AVDELNINGSCHEF, KVALITET-OCH 
ADMINISTRATION SOCIALFÖRVALTNINGEN, TJÖRN
En majoritet av våra brukare svarar att de har lätt att få 
kontakt med personal vid behov och att de känner stort 
förtroende för personalen. Dessa faktorer bidrar säkert 
till att många också svarar att de är trygga på sitt äldre-
boende och att de är nöjda med sitt boende överlag.

Resultatet av årets brukarundersökning inom äldre-
omsorgen visar att personalen inom hemtjänst och på 
våra äldreboenden i sin helhet gör ett mycket bra arbete. 
Det ligger nu på verksamheterna att se över sina egna 
resultat och utifrån analys och slutsatser bedriva fortsatt 
förbättringsarbete.

YVONNE GUNNARSSON NORD, VERKSAMHETSCHEF VÅRD 
OCH OMSORG, LILLA EDET
Vi har haft goda omdömen för särskilda boenden under 
många år. De som möter verksamheten ska känna trygg-
het. Personalen är medveten om vikten av att visa på 
lyhördhet och ta sig tid att lyssna på brukarnas öns-
kemål. Det finns utbildade värdegrundsledare och vår 
synpunkt- och klagomålshantering tar hand om inkomna 
synpunkter och upprättar en handlingsplan för en kort 
handläggningstid. 

Inom äldreomsorgen finns utbildade förbättringsledare 
som ska föra fram förbättringsförslag och tillsammans 
med medarbetare metodutveckla. Alla hyresgäster har 
egen kontaktpersonal och egen social tid någon gång per 
månad utefter önskemål.

ELISABETH OLSSON, VERKSAMHETSCHEF HEMTJÄNST, BI-
STÅND OCH PERSONLIG ASSISTANS INOM VÅRD OMSORG, 
STENUNGSUND
Brukarna i Stenungsund ger fortsatt höga omdömen om 
hemtjänsten. Det visar att personalen är kompetent och 
lyhörda till brukarnas behov. Kostnaderna har minskat 
jämfört med föregående år. Kostnaderna för särskilda 
boende ligger under medelvärdet i Sverige. Under 2015 
har det varit köer till kommunens särskilda boende vilket 
kommunen arbetat aktivt med och i dagsläget finns inga 
köer.



KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet
En presentation av resultat för kommunerna i SOLTAK 

» skl.se/kkik 16

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd ger 
kunskap om kommunens sociala struktur. I måttet ingår 
även introduktionsersättning. 

Den som söker ekonomiskt bistånd är i ett utsatt läge 
och ofta i behov av snabb hjälp. Handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd är en viktig kvalitetsfaktor för 
den enskilde. Måttet ger en bild av hur tillgänglig kom-
munen är för en utsatt grupp.

Syftet med att mäta andelen ungdomar som inte kommit 
tillbaka efter avslutad insats/utredning är att visa en bild 
av hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs 
i den egna kommunen. Målsättningen är att kommu-
nens utredning och insatser ska leda till att den enskilde 
ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. 
Måttet visar andel (%) ungdomar i åldern 13–20 år som 
inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning 
eller insats/insatser. Gäller ej ekonomiskt bistånd.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
JUAN NAVAS GARCIA, AVDELNINGSCHEF INDIVID- OCH 
FAMILJEAVDELNINGEN, TJÖRN
Den öppna arbetslösheten på Tjörn är låg. En anledning 
till detta är att det finns många egenföretagare på Tjörn, 
9,2 % jämfört med rikets 6,7 %. 

Ett tydligt fokus för arbetsmarknadsenheten på Tjörn är 
att få ungdomar ut i arbete. Den intervju- och kartlägg-
ningsmall som används gör det enklare att koppla rätt 
insats till rätt person och ökar även personens delak-
tighet i processen. Mallen kallas Instrument Ö och är 

en djupgående intervju där deltagarna själva är aktiva 
genom skattningsfrågor och uppföljningar. 

Att ha en öppen ingång till verksamheten på arbetsmark-
nadsenheten gör att ungdomar kan komma i kontakt 
med arbetsmarknadshandläggarna innan de hunnit bli 
aktuella hos socialtjänsten.

ANNA TORSTENSSON, UTVECKLINGSCHEF FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE OMSORG, ORUST 
Orust kommun har en låg öppen arbetslöshet. En orsak 
till detta är att det finns många egenföretagare på Orust 
11,7 % (tionde högsta i Sverige) jämfört med rikets 
6,7 %. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar bland annat med att 
förebygga ungdomsarbetslöshet genom att erbjuda ferie-
praktikplatser till ungdomar. Syftet med feriepraktiken är 
att introducera ungdomarna på arbetsmarknaden och att 
etablera kontakter med potentiella arbetsgivare.

HUR BRA FUNGERAR DET SOCIALA SKYDDSNÄTET?
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Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 
(tkr) (mått 32) 

2,6 2,4 5 2,5 2,8 2,2 2,3 4,2 10,3 0,6

Hur lång är handläggningstiden i snitt (tid för 
utbetalning) för att få ekonomiskt bistånd? (dagar) 
(mått 8)

17 25 24 14 16 29 13 16 47 1

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett 
år efter avslutad insats/utredning? (%) (mått 30)

68 77 88 60 91 94 81 78 28 100

- Hela Sverige -

 Bästa 25 %        Mittersta 50 %       Sämsta 25 %
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Miljö och näringsliv
EKOLOGISKA LIVSMEDEL
HUR STOR ÄR ANDELEN INKÖPTA EKOLOGISKA LIVSMEDEL I 
KOMMUNORGANISATIONEN? (MÅTT 38)

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete ur 
miljöhänsyn. Måttet avser procent av inköpta ekolo-
giska livsmedel (KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för 
ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler) i 
kommunen januari–juni 2015. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
JERI SVENSSON, TILLFÖRORDNAD KOSTCHEF, ÖCKERÖ 
Inom kostenheten har vi haft en tydlig målsättning med 
vad vi vill uppnå i arbetet med högre andel ekologisk 
mat i kommunens verksamheter. Vi har under en lång tid 
genom utbildning, föreläsningar samt dialog i ämnet ska-
pat en förståelse om varför och hur vi kan utveckla vårt 
arbete med att öka andelen ekologisk mat. Parallellt har 
vi arbetat med att minska mängden matsvinn, vilket har 
gjort det möjligt att fördela om resurserna till att täcka 
de högre priserna för de ekologiska livsmedelsinköpen.

SOLVEIG LARSSON, VERKSAMHETSCHEF FÖR MÅLTID, 
STENUNGSUND 
Stenungsund har på kort tid ökat sin andel ekologiska 
råvaror från noll till 35 %. Det är en strategisk sats-
ning som ligger i linje med kommunens intentioner att 
Stenungsund ska bli en mer hållbar kommun.

CHARLOTTE ODHE, KOSTCHEF, ORUST 
I Orust kommun har vi valt ut några produktgrupper 
som vi satsar på och köper helt ekologiskt. Produktgrup-
per är mejeri, nötkött och fisk. Sedan kompletterar vi 
efter hand med övriga livsmedel, där vi köper ekologiskt 
i den mån det går utifrån budgetram och vilka produkter 
vi tycker fungerar i vår verksamhet. 

HANTERING OCH ÅTERVINNING AV HUSHÅLLS-
AVFALL
HUR EFFEKTIV ÄR KOMMUNENS HANTERING OCH
ÅTERVINNING AV HUSHÅLLSAVFALL? (MÅTT 36)

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete 
för att minska användning av ändliga resurser och öka 
återvinningsgraden. Resultatet hämtas från Avfall Sverige 
och förutsätter att kommuner rapporterar in siffror 
avseende 2014. Måttet redovisas som andel återvunnet 
material i förhållande till den totala mängden hushålls-
avfall.  

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
TOVA ANDERSSON, AVFALLSTEKNIKCHEF, TJÖRN
I Tjörns kommun är det obligatoriskt med utsortering av 
matavfall. Det matavfall som samlas in blir till biogas. 
Förpackningsmaterial hamnar ofta i det brännbara 
hushållsavfallet och här kan vi bli bättre. Vi arbetar 
hela tiden med vårt miljöarbete utifrån egna miljömål. 
Vi avvaktar med ytterligare förändringar innan besked 
kommer från regeringens utredning om insamlingsansvar 
för förpackningar och tidningar.
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Mått för Orust och Stenungsund saknas.



KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet
En presentation av resultat för kommunerna i SOLTAK 

» skl.se/kkik 18

Syftet med måttet ”Hur många nya företag har startats 
per 1 000 invånare i kommunen?” är att ge kunskap om 
företagsklimatet i kommunen. För ökad jämförbarhet 
anges ökningen/minskningen i förhållande till antal 
1 000 invånare.

Syftet med undersökningen ”Företagsklimat enligt 
SKLs Insiktmätning” är att ge kunskap om attityder 
hos företag etablerade i kommunen om hur de upple-
ver den kommunala servicen. Resultaten hämtas från 
SKL:s undersökning ”Insikten” som genomförs av SCB. 
Undersökningen mäter den sammanfattande kvaliteten 
i den service som kommuner ger företag i fem olika 
tillståndsärenden: 

• utskänkningstillstånd 
• markupplåtelse
• bygglov 
• miljö- och hälsoskyddstillsyn  
• brandtillsyn

Vidare mäts företagarnas syn på olika delar av de kom-
munala förvaltningarnas service. Kvalitetsfaktorer som 
utvärderas är: 

• information
• tillgänglighet 
• bemötande
• kompetens 
• rättssäkerhet 
• effektivitet 

För varje ärendetyp och kommun sammanfattas företa-
gens omdömen i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI och 
faktorernas betygsindex kan variera mellan 0-100. Ett 
sammanlagt Nöjd-Kund-Index för alla undersökta delar 
redovisas i denna sammanställning.
 
RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
SVEN PETTERSSON, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE, ORUST
Orust har under många år placerat sig långt fram i listan 
över kommuner där nyföretagandet är högt. Vi driver 
ett uthålligt och långsiktigt samarbete med Nyföretagar-
centrum. Samarbetet har lagt en solid grund för kunskap 
och vägledning till de som varit nyfikna på att starta 
företag.

Orust har en lång tradition av entreprenörskap och våra 
nya företagare är inte rädda för att ta sig in i nya och 
spännande branscher. Orusts entreprenörsanda gör att 
alternativet eget företag alltid är en självklar fråga som 
den enskilde ställer sig när det är dags att välja bana. 

Allt detta sammantaget gör att Orust varit nominerad till 
utmärkelsen Årets nyföretagarkommun tre gånger sedan 
2011.

NYA FÖRETAG OCH FÖRETAGSKLIMAT
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Hur många nya företag har startats per 1 000 
invånare i kommunen? (mått 33)

4,1 5,9 4,7 7,8 6,3 6,3 5,4 4,9 1,2 15,2

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 
om kommunens service för företagen? (mått 34)

63 58 68 50 64 60 70 68 50 84

- Hela Sverige -

 Grön = Resultat bättre än medel        Gul = Resultat på medel och något under medel       Röd = Mer än 20% under medel
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Kommunens Kvalitet i Korthet
En presentation av resultatet för kommunerna i SOLTAK

KKiK

Har du frågor eller vill veta mer om KKiK
är du välkommen att kontakta någon av oss

Ale kommun
Joachim Wever

joachim.wever@ale.se
0303 – 330 764

ale.se

Kungälvs kommun
Håkan Hambeson

hakan.hambeson@kungalv.se
0303-23 94 24

kungalv.se

Lilla Edets kommun
Eva-Lena Julin

eva-lena.julin@lillaedet.se
0520-65 95 11

lillaedet.se

Orust kommun
Ulrika Lundgren

ulrika.lundgren@orust.se
0304-33 41 09

orust.se

Stenungsunds kommun
Stefan Ekenberg

stefan.ekenberg@stenungsund.se
0303-73 83 10
stenungsund.se

Tjörns kommun
Gunilla Lövström

gunilla.lovstrom@tjorn.se
0304-60 14 73

tjorn.se

Öckerö kommun
Cecilia Lindblom

cecilia.lindblom@ockero.se
031-97 88 24

ockero.se


