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Kommunens Kvalitet i Korthet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför 
årligen en undersökning av kvaliteten i kommunernas 
verksamheter, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
2016 deltog drygt 250 kommuner i KKiK. 

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

SYFTET MED KKIK-MÄTNINGEN
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att 
ta fram information som ger förtroendevalda en god 
kunskap om kommunens kvalitet över tid samt ger en 
övergripande bild vid jämförelser med andra kommuner.
Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i 
dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet 
och utveckla den interna verksamheten ur ett medbor-
garperspektiv.

Resultatet presenteras i ”Resultatrapport Kommunens 
Kvalitet i Korthet” på skl.se/kkik.

KOMMUNER I SAMARBETE
Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
presenterar ett urval av KKiK-måtten från 2016 års mät-
ning. Presentationen 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.  Till 
varje fråga i presentationen finns angivet en siffra inom 
parentes. Siffran hänvisar till måttet i ”Resultatrapport 
Kommunens Kvalitet i Korthet”. Resultaten till varje 
mått presenteras i tabeller.

RESULTATEN ÅSKÅDLIGGÖRS MED FÄRG
I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att 
visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För 
varje nyckeltal rangordnas alla deltagande kommuner 
efter sina resultat och de bästa resultaten får grön färg, 
de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Sak-
nas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Bästa 25%
Mittersta 50%
Sämsta 25%

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga 
resultat jämfört med andra. Färgen talar inte om ifall re-
sultaten är bra eller dåliga. Kommunen kan ha ett dåligt 
resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra jämfört med den egna kom-
munen över tid (och tvärtom).
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Kolada    Kommun- och landstingsdatabasen
SCB   Statistiska Centralbyrån
AF   Arbetsförmedlingen
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Antal invånare 30 september 29 340 43 169 13 589 25 673 15 535 12 713 sep-16 SCB

Befolkningsutveckling % 2,4 1,3 3,8 0,9 1,6 0,3 sep-16 Egen uträkning

Medelålder, antal år 39,9 41,6 41,9 40,8 45,2 43,6 2015 SCB

Antal invånare per kvadratkilometer 91,0 117,9 41,7 101,3 91,5 492,6 2015 SCB

Andel förvärvsarbetande invånare 
20-64 år %

83,1 85,6 78,6 84,8 83,4 85,8 2015 Kolada (SCB)

Arbetslösa och sökande, 16-64 år, 
i program med aktivitetsstöd 30 
september, andel av befolkningen %

3,5 2,2 4,4 2,9 2,4 1,8 sep-16 AF

Öppet arbetslösa 16-64 år per 30 
september, andel av befolkningen %

1,7 1,4 1,9 2,0 1,7 0,9 sep-16 AF

Andel invånare 25-64 år med minst 
3-årig eftergymnasial utbildning, %

19,0 23,0 13,0 23,0 22,0 22,0 2015 SCB

Sjukpenningstal 16-64 år, antal dagar 13,9 11,9 14,8 12,3 11,4 11,6 2015 Kolada (FK)

Antal nystartade företag per 1 000 
invånare, helårsprognos (första 
halvåret)

5,2 4,9 5,4 6,0 7,2 9,3 2016 Kolada

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

Skattekraft som andel av rikets 
medelskattekraft, %

97,4 108,1 90,4 107,4 109,1 107,7 2016 Kolada

Utpendlingsomfattning i kommunen, % 69,0 55,0 57,0 50,0 55,0 54,0 2015 Kolada
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Tillgänglighet och bemötande
E-POST - SVAR PÅ ENKEL FRÅGA
Mått 1: Hur stor andel av invånarna (%) som skickar in 
en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

2014 2015 2016

Ale 89 90 95

Kungälv 78 93 87

Lilla Edet 93 81 89

Stenungsund 72 81

Tjörn 83 72 80

Öckerö 94 89 93
W

Bäst (Sverige) 100 100 100

Sämst (Sverige) 50 57 59

Medel (Sverige) 83 84 86

TELEFON - SVAR PÅ ENKEL FRÅGA
Mått 2: Hur stor andel av medborgarna (%) som tar 
kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på 
en enkel fråga?

2014 2015 2016

Ale 50 67 58

Kungälv 44 67 63

Lilla Edet 52 50 57

Stenungsund 39 46

Tjörn 33 31 50

Öckerö 52 52 74

Bäst (Sverige) 75 79 90

Sämst (Sverige) 17 19 21

Medel (Sverige) 49 46 52

För att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad
avser svarstider via e-post och tillgänglighet via telefon 
skickas vanliga medborgarfrågor till kommunens cen-
trala e-postadress och uppringning sker genom kommu-
nens växel. Utvärderingen genomförs under en fastställd 
tidsperiod. 

BEMÖTANDE - TELEFON
Mått 3: Hur stor andel av medborgarna (%) uppfattar 
att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en 
enkel fråga till kommunen?

2014 2015 2016

Ale 80

Kungälv 81

Lilla Edet 78

Stenungsund

Tjörn 79

Öckerö 76

Bäst (Sverige) 90

Sämst (Sverige) 57

Medel (Sverige) 78

Mått 3 har förändrats och är inte helt jämförbart med tidigare år. 

Mätningen av tillgängligheten har kompletterats med en 
subjektiv bedömning av hur frågeställaren uppfattar be-
mötandet från den som svarat på samtal. Bedömningen 
av bemötandet har utgått från tre värdeord; tillmötesgå-
ende, trevlig och hjälpsam. Undersökningen och måttets 
resultat är kopplat till medborgare som söker finna svar 
på enkla frågor inom kommunala verksamheter.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
LOUISE CENA, KOMMUNVÄGLEDARE, ÖCKERÖ 
I Öckerö kommun ska det vara enkelt att komma i 
kontakt med kommunen. Vi har gått från en traditionell 
växel och medborgarkontor till ett serviceinriktat ”Kom-
munservice – en väg in i kommunen”, där invånare, före-
tagare och besökare direkt kan få svar på enkla frågor.
Under året som gått har vi tagit över flera administrativa 
uppgifter som tidigare hanterats ute i verksamheten, vil-
ket har gjort att de som hör av sig till oss får sitt ärende 
hanterat snabbare. Ett ärendesystem dokumenterar och 
följer upp alla inkommande ärenden och ser till att alla 
får svar inom utsatt tid. Vid behov lotsas frågeställaren 
vidare till rätt person i vår organisation. Ärendesystemet 
gör det möjligt att dela information och rutiner för hur 
Kommunservice ska hantera olika frågor. Nu är utma-
ningen att förfina det som påbörjats med att arbeta med 
bemötande, arbetssätt och utveckling av nya uppdrag.
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TILLGÄNGLIGHET/ÖPPETTIDER - BIBLIOTEK
Mått 4: Hur många timmar/vecka har biblioteket i kom-
munen öppet utöver kl. 08–17 på vardagar?

2014 2015 2016

Ale 12 60 60

Kungälv 13 13 67

Lilla Edet 9 9 9

Stenungsund 14 14 14

Tjörn 16 16 16

Öckerö 12 12 12

Bäst (Sverige) 67 60 67

Sämst (Sverige) 1 0 1

Medel (Sverige) 13 14 17

TILLGÄNGLIGHET/ÖPPETTIDER - ÅTERVINNING
Mått 4: Hur många timmar/vecka har återvinningssta-
tionen i kommunen öppet utöver kl. 08–17 på vardagar?

2014 2015 2016

Ale 15 16 16

Kungälv 18 18 18

Lilla Edet 10 10 10

Stenungsund 8 8 8

Tjörn 4 4 4

Öckerö 11 11 11

Bäst (Sverige) 36 38 38

Sämst (Sverige) 1 0 1

Medel (Sverige) 12 12 13

TILLGÄNGLIGHET/ÖPPETTIDER - SIMHALL
Mått 4: Hur många timmar/vecka har simhallen i kom-
munen öppet utöver kl. 08–17 på vardagar?

2014 2015 2016

Ale 16 17 17

Kungälv 30 30 30

Lilla Edet * * *

Stenungsund 18 16 18

Tjörn * * *

Öckerö * * *

Bäst (Sverige) 55 58 61

Sämst (Sverige) 0 0 4

Medel (Sverige) 26 24

* Ingen simhall i kommunen

Måtten ger kunskap om hur väl kommunen har organi-
serat sin verksamhet för att kunna nå ut med service 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 öppethål-
landen. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ANNELIE JOHANNISSON, BIBLIOTEKSCHEF, KUNGÄLV
Vi arbetar hela tiden aktivt för att ha en bra tillgänglig-
het till våra bibliotek. Kärna bibliotek blev det första 
meröppna biblioteket i Kungälv 2016, vilket har påver-
kat tillgängligheten positivt. Det är nu möjligt att besöka 
biblioteket utöver de ordinarie öppettiderna med perso-
nal för att mötas, låna och använda bibliotekets medier.

Kärna bibliotek blev det första mer-
öppna biblioteket i Kungälv 2016, 
vilket har påverkat tillgängligheten 
positivt.

Tillgänglighet och bemötande
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Delaktighet och information
TRYGGHET
Mått 9: Hur trygga känner sig medborgarna i kom-
munen? (antal poäng av 100)

2014 2015 2016

Ale 61 53

Kungälv 59 57

Lilla Edet 52

Stenungsund 65

Tjörn 74 71 71

Öckerö 81

Bäst (Sverige) 82 81 80

Sämst (Sverige) 41 42 39

Medel (Sverige) 61 60 58

Statistiska Centralbyrån erbjuder kommuner att delta i 
en medborgarundersökning. I medborgarundersökning-
ens 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 BERNTSSON, SÄKERHETSSAMORDNARE, TJÖRN
Tjörns kommun har under en längre tid arbetat aktivt 
med förebyggande folkhälso- och säkerhetsarbete. Vi är 
en av 14 kommuner i Sverige som är certifierade som 
en säker och trygg kommun enligt WHO. Säkerhetstän-
ket går igenom i hela vår verksamhet från socialtjänst, 
samhällsplanering, kultur- och fritid, barnomsorg och 
skola till folkhälsoarbete. De faktorer som gör att våra 
kommuninvånare känner sig trygga kan delas in i tre 
områden; områdesfaktorer, mänskliga faktorer och 
säkerhetsåtgärder. Områdesfaktorerna har att göra med 
kommunens och bostadsområdenas storlek och läge. De 
mänskliga faktorerna har att göra med att de flesta av 
invånarna har ett socialt skyddsnät och känner sig trygga 
i sig själva och med omgivningen som familj, vänner och 
grannar. Många av våra invånare har också själva vidta-
git säkerhetshöjande åtgärder som till exempel hemlarm, 
bättre ytterbelysning och grannsamverkan. 

DELAKTIGHET
Mått 14: Hur väl möjliggör kommunen för medbor-
garna att delta i kommunens utveckling? 
(% av totalt antal poäng) 

2014 2015 2016

Ale 65 70 74

Kungälv 37 43 67

Lilla Edet 41 52 54

Stenungsund 44 46 44

Tjörn 63 63 63

Öckerö 46 44 39

Bäst (Sverige) 96 93 93

Sämst (Sverige) 13 13 20

Medel (Sverige) 53 55 56

För att ge en samlad bild av en kommuns satsning på att 
skapa former av kommunikation och dialog med med-
borgarna har ett medborgarindex konstruerats. Indexet 
innehåller olika aktiviteter för medborgarkontakter, till 
exempel information om hur kommuninvånare kan vara 
delaktiga och påverka kommunens utveckling och om 
det har använts någon medborgardialog för att fånga in 
synpunkter. Ju fler möjligheter det finns för kommunika-
tion och dialog, desto bättre blir resultatet i undersök-
ningen. Resultatet visar kommunens ambitioner när det 
gäller att öppna upp gentemot medborgarna.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
MARIE FLODIN, UTVECKLINGSLEDARE DEMOKRATIFRÅGOR, 
KUNGÄLV
Kungälvs kommun förbättrar sig och  har i år bland an-
nat tagit fram policyn ”Principer för medborgardialog” 
och ”Tillämpningsanvisningar för medborgardialog”. 
Exempel på lyckade dialoger är två parkområden som 
har utvecklats tillsammans med boende i området.

CECILIA STEDT, UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGS-
SEKRETERARE, ALE
Dialog- och tillgänglighetsarbetet i Ale kommun utgör 
prioriterade arbetsområden med målsättningen att göra 
kommunens invånare mer delaktiga. Att indexvärdet 
för dessa mätområden fortsätter att öka är ett kvitto på 
att kommunens medvetna satsningar ger utdelning.
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INFLYTANDE
Mått 15: Hur väl upplever medborgarna att de har 
insyn och inflytande över kommunens verksamhet?
(antal poäng av 100)

2014 2015 2016

Ale 40 41

Kungälv 38 37

Lilla Edet 34

Stenungsund 39

Tjörn 36 36 34

Öckerö 43

Bäst (Sverige) 56 58 56

Sämst (Sverige) 25 25 27

Medel (Sverige) 41 40 40

Statistiska Centralbyrån erbjuder kommuner att delta i 
en medborgarundersökning. I undersökningens del av-
seende Nöjd-Inflytande-Index erhålls ett helhetsbetyg på 
hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och in-
flytande i kommunen. Mätningen görs med tre specifika 
frågor som ska spegla den övergripande uppfattningen 
vad gäller inflytande utifrån kontakt, information, påver-
kan samt förtroende. 

Svarsfrekvensen i mått 15 varierar beroende på att varje 
kommun själva beslutar om vilka år de ska delta i med-
borgarundersökningen. 

INFORMATION PÅ WEBBPLATS 
Mått 13: Hur god (%) är kommunens webbinforma-
tion till medborgarna?

2014 2015 2016

Ale 87 90 92

Kungälv 83 84 82

Lilla Edet 79 80 84

Stenungsund 83 83 72

Tjörn 81 81 75

Öckerö 75 77 62

Bäst (Sverige) 94 96 96

Sämst (Sverige) 55 56 49

Medel (Sverige) 78 80 76

Information till medborgarna har fått en allt större bety-
delse inom den offentliga sektorn. Fler söker information 
via internet och medborgare förväntar sig att informa-
tion ska vara lättillgänglig, begriplig och att svar på de 
vanligaste frågorna enkelt kan hittas på webbplatsen. 

Från 2009-2015 genomförde SKL granskningen av kom-
munernas webbplatser. 2016 års undersökning är gjord 
som en självuppskattning av kommunerna. Resultaten är 
inte helt jämförbara med förra årets resultat av följande 
skäl:

•Metoden att samla in data är nu en internundersökning, tidigare 
var det en extern.
• Årets undersökning har varit en totalundersökning. Tidigare under-
sökningar har enbart omfattat de svar som saknats i föregående års 
undersökning.
• Ett antal frågor har tagits bort i årets undersökning.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ANNE KOLNI, KOMMUNIKATIONSCHEF, ALE
Det är mycket glädjande att se att vårt arbete med 
ale.se ger resultat. Självklart vill vi bli ännu bättre och 
med hjälp av webbenkäter och SKL:s undersökning ”In-
formation till alla” – gör vi varje år en åtgärdslista över
vad som kan bli bättre. Detta i kombination med upp-
graderingar och designförbättringar hoppas vi fortsätt-
ningsvis ska leda till bra resultat.

Delaktighet och information
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Förskola och skola
ÖNSKAT PLACERINGSDATUM
Mått 5: Hur stor andel (%) av de som erbjudits 
plats inom förskoleverksamheten har fått plats på 
önskat placeringsdatum? 

2014 2015 2016

Ale 76 69 43

Kungälv 83 27 76

Lilla Edet 59 21 54

Stenungsund 96 100 30

Tjörn 51 84 65

Öckerö 78 13

Bäst (Sverige) 100 100 100

Sämst (Sverige) 6 13 6

Medel (Sverige) 67 65 64

VÄNTETID 
Mått 6: Hur lång är väntetiden (dagar) för de som 
inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamhe-
ten på önskat placeringsdatum? 

2014 2015 2016

Ale 5 13 44

Kungälv 7 28 24

Lilla Edet 17 47 39

Stenungsund 30 0 16

Tjörn 7 30 23

Öckerö 7 12

Bäst (Sverige) 0 0 0

Sämst (Sverige) 83 90 150

Medel (Sverige) 21 23 28

Mått 5 och 6 ger kommunen kunskap om förmågan 
att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande 
till behov. Kommunen använder intern statistik kring 
föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande 
till det faktiska placeringsdatum som erbjuds. Mått 5 
redovisar väntetiden som antalet dagar mellan önskat 
placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum.
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BARN PER PERSONAL
Mått 11: Hur många barn (antal) per personal är 
det i kommunens förskolor? (avser 2013-2015 års 
siffror) 

2014 2015 2016

Ale 5,7 6,1 5,5

Kungälv 5,5 5,4 5,8

Lilla Edet 6,3 5,9 5,3

Stenungsund 5,4 5,6 5,3

Tjörn 5,6 5,7 6,1

Öckerö 5,4 5,4 5,2

Bäst (Sverige) 3,9 3,9 3,8

Sämst (Sverige) 7,0 7,7 7,5

Medel (Sverige) 5,4 5,4 5,3

Syftet med mått 11 är att få en uppfattning om antalet 
barn i förhållande till antalet personal inom förskolan. 

KOSTNAD PER INSKRIVET BARN
Mått 16: Vad är kostnaden (tkr) för ett inskrivet 
barn i förskolan? (avser 2013-2015 års kostnad) 

2014 2015 2016

Ale 129 132 146

Kungälv 125 126 132

Lilla Edet 112 125 136

Stenungsund 126 125 134

Tjörn 133 133 136

Öckerö 130 134 145

Bäst (Sverige) 88 89 101

Sämst (Sverige) 165 166 173

Medel (Sverige) 125 131 137

Mått 16 ska ge kunskap om kostnaden för förskoleverk-
samheten. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ANDERS NORDGREN, BITRÄDANDE FÖRVALTNINGSCHEF, 
LILLA EDET
Ett medvetet arbete har de senaste åren lett till att per-
sonaltätheten i förskolan ökat med över 15 %. Utgångs-
punkten är ett av Lilla Edets kommuns prioriterade mål 
”Personaltätheten ska öka inom verksamheten i försko-
lan i jämförelse med föregående år”.

Utbildningsnämnden genomförde en ekonomisk satsning 
under 2015 för att öka personaltätheten i förskolan 
och rekrytering av personal har genomförts med gott 
resultat. Utfallet av satsningen är tydlig. Personaltätheten 
har ökat och är i nivå med rikssnittet. Att kostnaderna 
ökat är direkt kopplat till den satsning som genomförts. 
Förbättringen är viktig för barnens lärande och utveck-
ling. Även personalens och barnens arbetsmiljö påverkas 
positivt när personaltätheten ökar.

Förbättringen är viktig för barnens 
lärande och utveckling.

PER ANDERSSON SELLÉN, VERKSAMHETSCHEF FÖRSKOLA, 
STENUNGSUND
I takt med att det blivit allt svårare att rekrytera för-
skolelärare har Stenungsunds kommun i viss mån ökat 
antal medarbetare i verksamheten. Detta för att kunna 
bibehålla en hög kvalité i verksamheten och arbeta för en 
minskning av barngruppernas storlek.

Samtliga kommuner i denna rapport redovisas en  höj-
ning av kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. För 
Stenungsunds kommuns del handlar det utöver eventuell 
inflation och sedvanliga löneökningar om att vissa fasta 
kostnader såsom lokaler har ökat.  

Förskola och skola
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RESULTAT ÅRSKURS 3
Mått 17 B: Vilket resultat når andel elever (%) i 
årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 

2014 2015 2016

Ale 72 71 76

Kungälv 73 75 77

Lilla Edet 73 76 71

Stenungsund 65 70 67

Tjörn 75 82 82

Öckerö 81 73 67

Bäst (Sverige) 93 100 98

Sämst (Sverige) 33 24 38

Medel (Sverige) 68 70 71

Mått 17 B visar andelen elever i årskurs 3 som uppnått 
Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena svenska och 
matematik. Resultatet grundar sig på elevernas resultat 
på de nationella proven i årskurs 3. 

RESULTAT ÅRSKURS 6
Mått 17 A: Vilket resultat når andel elever (%) i 
årskurs 6 i kommunen? 

2014 2015 2016

Ale 73,9 82 81

Kungälv 88,7 91,1 87,6

Lilla Edet 73,8 78,6 71,9

Stenungsund 80,2 83,8 86,9

Tjörn 83,3 74,1 78,5

Öckerö 84,8 82,8 83

Bäst (Sverige) 99 100 97

Sämst (Sverige) 74 77 57

Medel (Sverige) 92 93 78

Mått 17 A ger kunskap om vilket resultat kommunens 
elever i årskurs 6 når. Resultatet grundar sig på elevernas 
betyg och visar andel elever som har fått godkänt betyg i 
alla ämnen i årskurs 6. Resultatmåttet är direkt kopplat 
till den verksamhet som kommunen bedriver och speglar 
det resultat som den pedagogiska personalen uppnått i 
sitt arbete med eleverna. 

Måttet är inte jämförbart med resultat års resultat. Nytt 
för 2016 är att måttet visar det faktiska betygsmåttet. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
CRISTINE LYSELL, VERKSAMHETSCHEF SEKTOR SKOLA, KUNGÄLV
Grundskolan i Kungälv har de senaste åren haft ett stort 
fokus på att fler elever ska nå minst godkänd nivå. Vi 
har analyserat resultaten i såväl åk 3, 6 som 9 och gjort 
anpassade insatser i syfte att nå bättre resultat. Exempel 
på sådana insatser är kompetensutveckling för alla lärare 
i ”Bedömning för lärande” samt olika organisatoriska 
lösningar.

Förskola och skola



KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

» skl.se/kkik 12

ELEVERS SYN PÅ SKOLAN ÅRSKURS 5
Mått 19 B: Elevers syn på skolan och undervis-
ningen (%) i årskurs 5. 

2014 2015 2016

Ale 84 83 87

Kungälv 82 79 81

Lilla Edet 88 86 91

Stenungsund 87 84 84

Tjörn 84 86 85

Öckerö - 89 88

Bäst (Sverige) 98 98 97

Sämst (Sverige) 72 71 67

Medel (Sverige) - - -

ELEVERS SYN PÅ SKOLAN ÅRSKURS 8
Mått 19: Elevers syn på skolan och undervisningen 
(%) i årskurs 8. 

2014 2015 2016

Ale 69 70 71

Kungälv 73 71 72

Lilla Edet 71 68 62

Stenungsund 75 71 74

Tjörn 74 77 78

Öckerö 80 71

Bäst (Sverige) 93 92 96

Sämst (Sverige) 55 53 48

Medel (Sverige) 76 75 75

Elevers syn på skolan och undervisningen ger en bild av 
hur elever i årskurs 5 och 8 uppfattar skolan och dess 
undervisning. Det är ett sammanvägt resultat av de sju 
områdena; trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om 
målen, stöd och hjälp, återkoppling och höga förvänt-
ningar. Elevundersökningen genomförs som en enkät.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
ANDERS NORDGREN, BITRÄDANDE FÖRVALTNINGSCHEF, 
LILLA EDET
Ett par av de kraftfullaste faktorerna för förbättrat 
lärande hos barnen är om de vet hur det går för dem 
i skolarbetet och om de vet hur de ska lära sig ännu 
mer. Årets positiva resultat blir extra bra när vi ser att 
den största utvecklingen ligger inom de frågor som just 
handlar om feedback från lärarna till eleverna samt att 
eleverna får reda på vad de ska kunna. Skolornas arbete 
med formativ bedömning de senaste åren verkar ha gett 
resultat. Att eleverna dessutom känner sig trygga i skolan 
är förstås också mycket bra. Det gör eleverna i årskurs 5 i 
Lilla Edets kommun.

DAN CHRISTOFFERSSON, UTVECKLINGSCHEF BARN- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, TJÖRN
På Tjörn arbetar vi aktivt för att ha en likvärdig skola 
som ska ge samtliga elever möjlighet att lyckas. En av 
de viktigaste förutsättningarna för att nå gott resul-
tat i detta arbete är att vi har en hög andel behöriga 
och engagerade lärare, som bland annat arbetar i flera 
kommunövergripande nätverk. Det är glädjande att 
den absoluta majoriteten av eleverna upplever att de 
är trygga i skolan, vilket är en grundförutsättning för 
en god lärmiljö. Det är också positivt att så många av 
eleverna svarar att de får hjälp av lärarna om de behöver 
det samt att de känner att lärarna förväntar sig att de ska 
nå målen i skolan. 

Det är glädjande att den absoluta 
majoriteten av eleverna upplever 
att de är trygga i skolan, vilket är 
en grundförutsättning för en god 
lärmiljö.

Förskola och skola
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BEHÖRIGA TILL NATIONELLT PROGRAM
Mått 18: Andel behöriga elever (%) till nationellt 
program på gymnasiet. 

2014 2015 2016

Ale 81,6 83,1 82,6

Kungälv 92,7 93,6 91,9

Lilla Edet 82,2 82,8 82,4

Stenungsund 91,1 90,6 89,0

Tjörn 93,6 93,9 88,4

Öckerö 95,4 94,2 92,4

Bäst (Sverige) 95,3 97,7 99

Sämst (Sverige) 50,7 54 67

Medel (Sverige) 78,3 85,2 86

Andel behöriga till något program på gymnasiet och 
andel som slutför gymnasiet inom fyra år ger kunskap 
om kommunens resultat inom skolan och hur väl kom-
munens skolor klarar sitt uppdrag i förhållande till de 
nationella målen.

FULLFÖLJER GYMNASIEUTBILDNING
Mått 21: Andelen elever (%) som fullföljer gymna-
sieutbildningen i kommunen.

2014 2015 2016

Ale 68,4 71,9

Kungälv 71,5 71,5

Lilla Edet 64,7 64,8

Stenungsund 70,5 73,5

Tjörn 72,8 71,6

Öckerö 75,2 70,6

Bäst (Sverige) 87,8 89,4

Sämst (Sverige) 69,3 41,7

Medel (Sverige) 49,0 70,8

Mått 21 är ett nytt mått och är inte jämförbart med tidi-
gare års rapporter. Avser endast elever som tagit examen, 
ej studiebevis.

 

Förskola och skola
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KOSTNAD PER BETYGSPOÄNG
Mått 20: Kostnad (tkr) per betygspoäng.

2014 2015 2016

Ale 386 385 411

Kungälv 343 332 355

Lilla Edet 352 335 409

Stenungsund 318 337 372

Tjörn 368 407 420

Öckerö 299 316 325

Bäst (Sverige) 264 258 261

Sämst (Sverige) 725 544 695

Medel (Sverige) 368 375 382

Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i kommunala 
skolor är ett mått som ska ge kunskap om kommunens 
kostnadseffektivitet inom skolan. Här ställs kostnaderna, 
exklusive lokalkostnader, i förhållande till uppnådda 
resultat. Redovisningen avser 2016 års resultat och 2015 
års kostnader.

Förskola och skola
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Social omsorg
KOSTNAD SÄRSKILT BOENDE 
Mått 24: Vad kostar (tkr) en plats i kommunens 
särskilda boende? (avser 2013-2015 års kostnad) 

2014 2015 2016

Ale 695 713

Kungälv 664 695 700

Lilla Edet 815 835 1030

Stenungsund 784 740 788

Tjörn 680 685 677

Öckerö 723 747 844

Bäst (Sverige) 350 484 276

Sämst (Sverige) 1740 1641 1301

Medel (Sverige) 672 799 826

Kostnaden för kommunens särskilda boende ger kun-
skap om kostnaden per plats för boende. Kostnaden 
redovisas i tkr som genomsnittskostnader. Data kan vara 
osäkra.

VÄNTETID ÄLDREBOENDE
Mått 7: Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för 
att få plats på ett äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats? 

2014 2015 2016

Ale 66 94 71

Kungälv 121 174 78

Lilla Edet 62 78 22

Stenungsund 79 108 73

Tjörn 42 75 77

Öckerö 21 16 58

Bäst (Sverige) 1 4 5

Sämst (Sverige) 208 173 210

Medel (Sverige) 52 57 58

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 och att kunna ge de 
äldre en plats inom rimlig tid. Måttet redovisas som 
genomsnittlig väntetid i dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende 
inom äldreomsorg.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
SNEZANA HADZISELIMOVIC, VERKSAMHETSCHEF SEKTOR 
VÅRD OCH ÄLDREOMSORG, KUNGÄLV
Väntetiden för erbjuden plats har minskat ordentligt. 
Framgångsfaktorer är bland annat  kartläggning av 
befintliga och kommande behov, noggrann analys av den 
enskildes behov, god samverkan mellan olika aktörer och 
att antalet platser har ökat under slutet av 2015. Vår am-
bition är att ytterligare minska väntetiden under 2017.

SVEN BERGELIND, SOCIALCHEF, LILLA EDET
Det finns ett stort intresse för att bo och utveckla sitt bo-
ende i Lilla Edets kommun. Kommunen har en planering 
för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i 
livets olika skeden, där även en översikt finns för fram-
tida behov inom omsorgens verksamhet. En av anled-
ningarna till den minskade väntetiden för att få plats på 
ett äldreboende beror på att kommunen genom om- och 
tillbyggnad på ett befintligt äldreboende öppnat en avdel-
ning och tillskapat åtta nya platser. 
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NÖJDA BRUKARE INOM SÄRSKILT BOENDE
Mått 25: Andel brukare (%) som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende.

2014 2015 2016

Ale 86 84 82

Kungälv 89 85 85

Lilla Edet 93 88 94

Stenungsund 83 75 84

Tjörn 82 95 87

Öckerö 86 88 83

Bäst (Sverige) 100 97 97

Sämst (Sverige) 62 46 50

Medel (Sverige) 84 83 83

Socialstyrelsen tar reda på hur brukare/kunder värderar 
sitt särskilda boende. Detta görs via ”Nationella bru-
karundersökningen inom Äldreomsorgen”. Brukarna får 
svara på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du samman-
taget med ditt boende?” Svarsalternativen är ”mycket 
nöjd” eller ”ganska nöjd”. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
EMELIE HILDINGSSON, UTVECKLINGSLEDARE VÅRD- OCH 
ÄLDREOMSORG, TJÖRN
Resultatet från årets brukarundersökning visar att Tjörn 
ska vara stolta över den äldreomsorg vi erbjuder våra 
invånare. De äldre på Tjörn har i mycket hög grad ett 
förtroende för sin personal och känner sig trygga i sitt 
boende. De upplever att de blir bra bemötta och att det 
är lätt att få kontakt med personalen på sitt boende. 
Undersökningen visar att det finns saker vi kan bli ännu 
bättre på. Vi arbetar aktivt med att identifiera utveck-
lingsområden och arbeta med kvalitets- och verksam-
hetsutveckling – för att åstadkomma en ökad kvalitet för 
våra äldre. 

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 att vara lyhörda och 
lyssna på brukarna. Det finns utbildade värdegrundsleda-
re. Deras uppdrag 2016 har varit att hålla kurser om Lex 
Sarah. 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 förbätt-
ringsförslag och metodutveckla. Enligt vår värdegaranti 
har alla hyresgäster egen kontaktpersonal och egen social 
tid någon gång per månad utefter önskemål.

Social omsorg
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KOSTNAD HEMTJÄNST
Mått 27: Vad är kostnaden (tkr) per vårdtagare 
inom hemtjänsten i kommunen? (avser 2013-2015 
års kostnad)

2014 2015 2016

Ale 284 325 340

Kungälv 269 278 326

Lilla Edet 231 247 229

Stenungsund 408 383 351

Tjörn 311 376 418

Öckerö 323 233 301

Bäst (Sverige) 104 120 82

Sämst (Sverige) 516 513 512

Medel (Sverige) 248 265 272

Kostnaden för kommunens hemtjänst ger kunskap om 
kostnaden per vårdtagare. Kostnaden redovisas i tkr som 
genomsnittskostnader. Data kan vara osäkra.

PERSONALKONTINUITET
Mått 10: Hur många olika personal (antal) besöker 
en äldre person med hemtjänst beviljad av kommu-
nen under 14 dagar?

2014 2015 2016

Ale 14 11 16

Kungälv 17 14 16

Lilla Edet 21 18 17

Stenungsund 21 18 17

Tjörn 17 20 18

Öckerö 11 10 10

Bäst (Sverige) 6 7 7

Sämst (Sverige) 25 23 26

Medel (Sverige) 15 15 15

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. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
HEMTJÄNSTEN, ÖCKERÖ
Hemtjänsten i Öckerö kommun präglas av ett stort 
engagemang bland våra medarbetare som både känner 
och tar ansvar för verksamheten vilket resulterar i nöjda 
brukare och låga kostnader. God planering och relativt 
små arbetsgrupper är en förutsättning till att vi kan hålla 
en hög personalkontinuitet för våra äldre.

medarbetare som både känner och 
tar ansvar för verksamheten

NÖJDA BRUKARE INOM HEMTJÄNST
Mått 28: Andel brukare (%) som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst.

2014 2015 2016

Ale 89 90 87

Kungälv 90 90 91

Lilla Edet 98 94 88

Stenungsund 94 92 91

Tjörn 93 89 93

Öckerö 96 97 93

Bäst (Sverige) 100 99 100

Sämst (Sverige) 71 70 73

Medel (Sverige) 91 91 91

Socialstyrelsen tar reda på hur brukare/kunder värderar 
sin hemtjänst. Detta görs via ”Nationella brukarunder-
sökningen inom Äldreomsorgen”. Brukarna får svara 
på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst som du har?” Svarsalternativen är 
”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”.  

Social omsorg
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FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Mått 32: Hur stor andel av befolkningen (%) får 
försörjningsstöd? (avser 2013-2015 års siffror)

2014 2015 2016

Ale 2,8 2,6 2,6

Kungälv 2,4 2,4 2,3

Lilla Edet 5,0 5,0 4,2

Stenungsund 3,0 2,8 2,5

Tjörn 2,1 2,2 1,9

Öckerö 2,4 2,3 2,0

Bäst (Sverige) 0,4 0,6 0,6

Sämst (Sverige) 10,8 10,3 10,8

Medel (Sverige) 4,1 4,2 4,3

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd ger 
kunskap om kommunens sociala struktur. I måttet ingår 
även introduktionsersättning. Det finns faktorer som 
påverkar resultatet och som kommunen inte styr över. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
LOTTE MOSSUDD, VERKSAMHETSCHEF, INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORGEN
Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Detta be-
ror till stor del på en gynnsam arbetsmarknad, men även 
tack vare förbättrad hög kontroll och effektivt arbete 
med varje individ. Detta har gett resultat.

HANDLÄGGNINGSTID EKONOMISKT BISTÅND
Mått 8: Hur lång är handläggningstiden i snitt (da-
gar) för att få ekonomiskt bistånd?

2014 2015 2016

Ale 19 17 15

Kungälv 11 25 16

Lilla Edet 23 24 22

Stenungsund 16 16 17

Tjörn 21 29 20

Öckerö 12 13 21

Bäst (Sverige) 2 1 1

Sämst (Sverige) 65 68 78

Medel (Sverige) 16 16 17

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.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
MONICA FUNDIN, VERKSAMHETSCHEF OCH HELENA BROBERG, 

ENHETSCHEF,  KUNGÄLV 
I syfte att minska väntetiderna för enheterna Gemensam 
mottagning (över 25 år) och Stöd och försörjning (18-25 
år) har gemensamma strategier tagits fram för bland 
annat bättre samarbete och renodling av arbetsuppgifter. 
Ett minskat inflöde har också underlättat situationen.

Gemensamma strategier för bättre 
samarbete och renodling av arbets-
uppgifter

Social omsorg
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UNGDOMAR UTAN INSATS EFTER ETT ÅR
Mått 30: Andelen ungdomar (%) som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning.

2014 2015 2016

Ale 86 68 73

Kungälv 95 77 81

Lilla Edet 83 88 85

Stenungsund 74 91 74

Tjörn 100 94 86

Öckerö 70 81 80

Bäst (Sverige) 100 100 100

Sämst (Sverige) 41 28 8

Medel (Sverige) 78 78 78

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. 
Måtten visar andel (%) ungdomar i åldern 13–20 år som 
inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning 
eller insats/insatser.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
JUAN NAVAS GARCIA, AVDELNINGSCHEF INDIVID OCH 
FAMILJEAVDELNINGEN, TJÖRN
Sociala, skolan samt kultur- och fritid arbetar sedan en 
tid tillsammans i en samordningsgrupp för alla ungdo-
mars bästa och för att fånga upp ungdomar i riskzonen. 
Många åtgärder har tagits fram och genomförts i och av 
denna gruppering för att arbetet ska bli ännu bättre. So-
ciala arbetar numera i en mer behovsorienterad organisa-
tion och både handläggare och utförare har genomgått 
gemensamma utbildningar för att öka förståelsen för 
ungdomarnas problematik. Vi har också lyckats åstad-
komma en ökad stabilitet bland barn- och ungdoms-
handläggarna genom en minskad personalomsättning.

Social omsorg
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Miljö och näringsliv
EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Mått 38: Hur stor är andelen inköpta ekologiska 
livsmedel (%) i kommunorganisationen?

2014 2015 2016

Ale 20 34 33

Kungälv 20 21 24

Lilla Edet 18 28 25

Stenungsund 6 35 28

Tjörn 20 22 27

Öckerö 28 36 40

Bäst (Sverige) 50 56 66

Sämst (Sverige) 2 1 3

Medel (Sverige) 20 25 26

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 2016. 

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
JERI SVENSSON, TF KOSTCHEF, ÖCKERÖ 
Inom kostenheten har vi under några år arbetat med 
flera parallella aktiviteter för att öka våra ekologiska 
inköp. Med inspiration av inhyrda föreläsare har förstå-
elsen och kunskap om ämnet, och varför det är viktigt 
att arbeta med frågan, ökat. Samtidigt har vi arbetat med 
att minska svinnet i produktionsled och har därigenom 
kunnat omfördela ekonomiska resurser till att öka de 
ekologiska inköpen. Diskussionerna och arbetet inom 
kostenheten med dessa spår fortlöper som en kontinu-
erlig del i vårt arbete. Den senaste livsmedelsupphand-
lingen har också bidragit som draghjälp i vårt arbete. 
Upphandlingen har blivit alltmer riktad mot en övergång 
till ekologiska livsmedel som i sin tur gjort att utbudet av 
livsmedel och priser på produkterna blivit bättre, vilket i 
sin tur möjliggjort fler inköp av ekologiska livsmedel.

Minskat svinn i produktionsled har 
möjliggjort ökade ekologiska inköp

HUSHÅLLSAVFALL
Mått 36: Hur effektiv (%) är kommunens hantering och 
återvinning av hushållsavfall? (avser 2013-2015 års siffror)

2014 2015 2016

Ale 30 35 33

Kungälv 30 30 34

Lilla Edet 25 22 39

Stenungsund 33 35

Tjörn 38 42 37

Öckerö 19 20 39

Bäst (Sverige) 66 74 66

Sämst (Sverige) 12 17 16

Medel (Sverige) 36 39 39

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 2015. Måttet redovisas som andel återvunnet 
material i förhållande till den totala mängden hushålls-
avfall.  

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
THOMAS WIJK, KRETSLOPPSCHEF, ÖCKERÖ 
Öckerö kommun startade våren 2014 med insamling av 
matavfall i separata kärl. 2015 var det första ”hela” året 
för utsortering av matavfall från hushållen. Insamlingen 
av förpackningar har också ökat, för vissa fraktioner 
med över 100%. Detta, tillsammans med att vi mer 
noggrant har analyserat vilket avfall som kommer från 
hushåll respektive verksamheter, har inneburit att vi 
väsentligt har ökat andelen hushållsavfall som sorteras 
ut för materialåtervinning. Vi har återvinningsstationer 
på samtliga bebodda öar vilket gör att tillgängligheten 
är stor och att det är lätt att lämna utsorterade förpack-
ningar. Vi har dessutom fem återvinningscentraler där 
man kan lämna sitt avfall för materialåtervinning.
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FÖRETAG OCH FÖRETAGSKLIMAT
Mått 33: Hur många nya företag (antal) har startats 
per 1 000 invånare i kommunen? 

2014 2015 2016

Ale 2,9 4,1 5,2

Kungälv 6,5 5,9 4,9

Lilla Edet 3,9 4,7 5,4

Stenungsund 6,5 6,3 6

Tjörn 7,8 6,3 7,2

Öckerö 6,2 5,4 9,3

Bäst (Sverige) 12,2 15,2 12,1

Sämst (Sverige) 0,6 1,2 1,1

Medel (Sverige) 4,9 4,9 5,4

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.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
RONALD JOHANSSON, BESÖK & NÄRINGSLIV, ÖCKERÖ 
Besök- och näringsliv i Öckerö kommun har med en 
fastlagd strategi etablerat några grundläggande faktorer 
för att förbättra företagsklimatet och tillväxten i företag 
i Öckerö kommun. Vi har etablerat besök- och närings-
livsrådet som omfattar både politiker och representanter 
från företagssidan fördelad mellan storbolag och mindre 
bolag. Dessutom har en företagslotsfunktion etablerats 
som är företagens naturliga kontaktyta vid företagsären-
den, denna verkar för att förenkla administrationen för 
företagen.

Genom ett nära samarbete med företagsföreningen blir 
kommunen en naturlig part i företagsfrågor som annars 
inte alltid omfattat kommunkontakter.

Genom nära samarbete med före-
tagsföreningen blir kommunen en 
naturlig part i företagsfrågor

SERVICE FÖR FÖRETAGEN 
Mått 34: Vad ger företagarna för sammanfattande 
omdöme (index 0-100) om kommunens service för 
företagen? (2013-2015 års siffra)

2014 2015 2016

Ale 64 63 69

Kungälv 58 60

Lilla Edet 64 68

Stenungsund 63 64

Tjörn 61 60 73

Öckerö 75 70

Bäst (Sverige) 79 84 84

Sämst (Sverige) 53 50 59

Medel (Sverige) 67 68 69

Syftet med undersökningen ”Företagsklimat enligt 
SKLs Insiktmätning” är att ge kunskap om attityder 
hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever 
den kommunala servicen. Resultaten hämtas från SKL:s 
undersökning ”Insikten” som genomförs av SCB. Endast 
56 kommuner gjorde mätningen 2016.

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
PIA AREBLAD, NÄRINGSLIVSCHEF, ALE
Utifrån insiktsmätningen samlar vi näringslivsrådets 
analysgrupp som består av företagare och politiker. 
De analyserar utfallet och föreslår handlingsplan för 
förbättringar. Handlingsplanen utvecklas i dialog med 
cheferna på sektor samhällsbyggnad och sedan tas beslut 
i näringslivsrådets interngrupp (kommunchef, fyra före-
tagare samt näringslivsenheten) om hur vi ska arbeta.

ANNA ALDEGREN, NÄRINGSLIVSSTRATEG, TJÖRN 
Våra kunder visade i Insiktsmätningen 2014 att de 
hade högre förväntningar på Tjörns kommun än vad vi 
levererade. Främst var det vårt NKI för bygglovshand-
läggningen som hade sjunkit. Kommunen påbörjade 
en förändringsresa som fortfarande pågår. Förra årets 
mätning visade att arbetet gett resultat, vilket är oerhört 
glädjande! Nöjda kunder är en förutsättning för kommu-
nens utveckling. Målet är att näringslivet känner att vi 
är en resurs i deras satsning och bidrar till utvecklingen 
framåt. Arbetet är dock fortlöpande och vi får aldrig bli 
stillasittande i våra roller som samhällutvecklare samti-
digt som vi behåller en hög service- och kompetensnivå.

Miljö och näringsliv
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Kommunens Kvalitet i Korthet
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

Stenungsunds kommun
Agneta Dejenfelt

agneta.dejenfelt@stenungsund.se
0303-73 83 55
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


