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Kommunens Kvalitet i Korthet

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen 
Kommunens Kvalitet i Korthet.  Antalet deltagande kommuner ökar stadigt och 
2012 deltog 200 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har sex av de åtta 
kommunerna bildat ett nätverk där kommunerna jämför sina resultat med varandra.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är:

Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem 
olika områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och 
samhällsutveckling. I denna broschyr redovisas ett urval av måtten. Resultaten jäm-
förs dels inbördes mellan kommunerna i länsnätverket, dels med medelvärdet för 
samtliga kommuner i Kommunens Kvalitet i Korthet. I vissa fall finns ett medelvärde 
för landets samtliga kommuner och då sker jämförelsen i stället med dessa. I denna 
broschyr avses kommunerna i länsnätverket när begreppet ”länet” används. Om 
inget annat anges är resultaten från år 2012. För att kunna lära av de bästa redovisas 
vilka kommuner i landet som har de bästa resultaten.

Resultaten har tagits fram genom olika mätningar i kommunerna, genom SKL:s 
mätningar, genom privata företags mätningar samt genom olika nationella mätningar 
som görs årligen av Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens 
samhälle,  Avfall Sverige samt Försäkringskassan,

I broschyren ger de sex kommunstyrelseordförandena sina kommentarer till resulta-
ten. Även SKL:s förslag på åtgärder för att kunna förbättra resultaten redovisas. Det 
är förslag som grundar sig på vad framgångsrika kommuner har gjort.

Vill du veta mer?
På respektive kommuns hemsida finns information om samtliga mått som ingår 
i Kommunens Kvalitet i Korthet. Där finns även utförligare beskrivningar på hur 
måtten är framtagna samt tidigare års resultat. På SKL:s hemsida och Kommun- och 
landstingsdatabasens hemsida redovisas resultaten för samtliga kommuner.
 
Adresserna är www.skl.se/kkik och www.kolada.se.

Att kommuninvånarna 
ska få information 
om kvaliteten på den 
service som kommunen 
tillhandahåller.

Att ge ett underlag för 
dialog mellan kommun-
invånare och politi-
ker om kommunens 
resultat.

Att ge ett underlag för 
en del av styrningen 
och verksamhetsut-
vecklingen i kommunen. 
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Fakta om kommunerna i länet

Rikssnittt Alvesta Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult

Antal invånare 
(31 december, 2012)

32 951 19 034 27 423 9 477 12 141 84 800 15 724

Befolkningsutveckling, % 
(2008-2012)

0,6 1,4 0,5 -1,7 -3,6 6,6 2,2

Medelålder, antal år (2011) 41,1 42,6 43,0 44,6 46,4 39,9 42,3

Antal invånare per kvadrat-
kilometer, (2011)

23,2 19,4 15,7 18,4 11,7 50,3 17,5

Förvärvsarbetande invånare, 
20-64 år, % (2011) 78,4 80,6 82,5 76,7 81,0 77,8 83,6

Arbetslöshet, % (2012) 7,1 7,8 6,4 6,6 6,3 7,9 5,5

Andel invånare med försörj-
ningsstöd inkl. introduktions-
ersättning, % (2011)

4,2 5,8 2,8 4,2 3,5 4,4 2,9

Andel invånare med minst 
3-årig eftergymnasial utbild-
ning, 25-64 år, % (2011)

17,12 13,87 12,67 9,88 12,76 27,06 18,51

Sjukpenningtal, antal dagar, 
16-64 år (2011)

7,5 7,5 8,9 8,1 9,0 6,3 6,7

Antal nystartade företag/1 000 
invånare, (första halvåret 2012)

5,5 5,3 4,1 5,7 5,1 5,8 3,8

Valdeltagande kommunalval, 
% (2010) 81,5 80,6 8,0 78,1 79,3 83,9 81,6

Skattekraft som andel av rikets 
medelskattekraft , % (2013) 93,9 89,8 93 84,3 85,8 96,5 101,9

Skattesats, (2013) 21,55 21,81 21,46 21,00 21,46 20,66 21,35
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Tingsryd - Arne Karlsson (M)
Vi vill göra Tingsryds kommun till en levande, attraktiv och 
modern landsbygd där medborgarna, näringslivet och för-
eningar står i centrum. Mätningar och jämförelser ger oss 
vägledning till ständiga förbättringar i kommunens verksam-
heter.  Våra styrkor och svagheter blir synliga då och hjälper 
oss att snabbare förebygga negativa trender och på ett 
effektivare sätt ta hand om våra gemensamma resurser. Det 
är glädjande att vi håller en hög kvalitet inom social omsorg, 
förskola och att kunskapsresultatet hos våra grundskoleele-
ver förbättras.  Vi arbetar aktivt för att höja tillgängligheten 
och underlätta för företagandet i Tingsryds kommun. 

Markaryd - Bengt Germundsson (KD)
Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kom-
muninvånare en så hög livskvalitet som möjligt. Ett gott 
bemötande, bra service och ansvar för våra gemensamma 
resurser är viktiga delar i detta arbete. Genom att mäta 
och jämföra oss med andra får vi ett kvitto på våra styrkor 
och svagheter, samt om skattepengarna används effektivt 
och ger kvalitet i våra verksamheter. Genom att ständigt 
lära från dem som är bäst, inspireras vi att fortsätta arbetet 
med att förbättra våra egna verksamheter.

Alvesta - Mats Johansson (M) 
En attraktiv kommun med bra service till kommuninvå-
narna är viktigt.  Att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet 
och därmed kunna jämföra sig med ett stort antal kommu-
ner i landet underlättar arbetet med att förbättra kvalite-
ten i verksamheterna. Det är viktigt att mäta, allt som kan 
mätas ska mätas.  Alvesta kommun ska göra satsningar för 
att förbättra tillgängligheten per telefon och e-post. En bra 
service förutsätter en god tillgänglighet.

Kommunalråden har ordet
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Älmhult - Elizabeth Peltola (C)
I Älmhults kommun ska det vara bra att bo, gå i skolan, 
få hemtjänst, driva företag m.m. Ambitionen är alltid att 
bli bättre, genom att varsamt använda våra gemensamma 
medel. Ett viktigt steg för att bli bättre är att följa upp, mäta 
kvaliteten och fråga våra kommuninvånare vad de tycker. 
Genom Kommunens Kvalitet i Korthet får vi som kommun 
bra stöd i vårt utvecklingsarbete. 
I årets redovisning gläds jag åt bra betyg bl. a. när det gäller 
god service i hemtjänst och äldreomsorg och hög andel 
ekologiska livsmedel. 

Växjö - Bo Frank (M)
Växjö, Europas Grönaste stad, ska vara en kommun med
långsiktigt hållbar utveckling där invånarna är delaktiga
i samhällsutvecklingen.  Att kommunal verksamhet konkur-
rensutsätts är en självklarhet och vi ska möjliggöra för 
människor att göra egna aktiva val. En förutsättning för det 
är att vi redovisar för medborgarna hur deras skattepengar 
används, vilka resultat vi uppnår och vilken kvalitet vi leve-
rerar. Genom att mäta, jämföra och lära av andra möjliggör 
vi för ständiga förbättringar och att skapa mer värde för 
medborgarna. I årets redovisning av Kommunens Kvalitet i 
Korthet gläder det mig särskilt att Växjö kommun får höga 
betyg när det gäller service och bemötande.

Ljungby - Ann-Charlotte Wiesel (M)
Ljungby kommun har deltagit i Kommunens Kvalitet i 
Korthet för andra året. Genom mätningarna följer vi hur 
kommuninvånarna upplever kommunens bemötande och 
service samt utförda arbetsinsatser.  Vår ambition är att 
förbättra våra resultat och öka prestationerna i förhållande 
till kostnaderna. När vi kan mäta oss mot andra kommuner 
lär vi oss mycket och frågan vi alltid bör ställa oss är: Vad får 
vi för våra pengar? Att fortsätta arbetet med förbättring ger 
både personalen arbetsglädje och kommuninvånarna ökad 
trygghet.

Foto: Hans Runesson
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Hur stor andel som skickar en enkel fråga via 
e-post får svar inom två arbetsdagar?

Fyra av sex kommuner i länet ligger över medel 72 procent när det gäller andel 
som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar.  
De bästa kommunerna i landet är Kramfors och Tierp med 100 procent.  
   
SKL framhåller följande framgångsfaktorer: 
• Kommungemensamma riktlinjer om hur e-post ska hanteras.
• Tydliga och förankrade instruktioner hur e-postprogrammet ska ställas in. 
• Konkreta exempel på bra svar i e-posten. 
• En svarsbank med bra svar på de vanligaste frågorna.

Kommuner i Kronoberg

Bästa resultatet i Sverige 2012

Medelvärdet i Sverige 2012

Tabellförklaring:
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Hur stor andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon och får ett direkt svar 
på en enkel fråga?

Flertalet kommuner i länet, undantaget Växjö, ligger under medel 41 procent som 
får svar på en enkel fråga. Resultaten har försämrats generellt, vilket kan bero på 
att mätmetoden har ändrats. I undersökningen har kontaktförsöket brutits om 
väntetiden uppgått till mer än en minut.     
 
Bäst resultat i undersökningen har Karlskoga kommun med 78 procent. 
 
SKL framhåller följande framgångsfaktorer:     
• Växelns samspel med verksamheterna.     
• Säkra att växeln kan nå personer i verksamheten, som har som uppgift att ta 

emot samtal.       
• Se till att samtal som inte besvaras av personer i verksamheten kommer 

tillbaka till växeln.       
• Gör kontinuerliga intervjuer med växeln för att finna problemområden, sam-

manställ och följ upp.      
• Undvik telefontider.       
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Hur stor andel av medborgarna upplever att 
de får ett gott bemötande vid telefonkontakt 
med kommunen?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Vikten av ett gott bemötande kan inte nog betonas. Ett första trevligt intryck 
bidrar till en positiv bild av hela kommunen. 
   
I undersökningen finns tre värdeord: tillmötesgående, trevlig och hjälpsam.   
Tingsryd, Markaryd och Ljungby når över medel 82 procent.  

      
Fem kommuner i landet får 100 procent i denna undersökning, däribland Arboga 
kommun. 
      
SKL framhåller följande framgångsfaktorer:   
• Kommungemensamma riktlinjer på hur telefonsamtal ska hanteras. 
• Genomför interna utbildningar kring bemötande i telefon.  
• Uppmuntra och lyft fram goda exempel från den egna verksamheten.
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Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna?

Kommunens webbplats är en av de viktigaste informationskanalerna till medbor-
garna. SKL undersöker årligen samtliga kommuners hemsidor genom att på tid 
söka svar på 200 vanliga frågor.
  
I 2012 års undersökning har fler frågor om e-tjänster och kvalitet ställts än 
tidigare. Kommande år kommer ännu mer tonvikt läggas på resultatredovisningar, 
även på enhetsnivå. Ett av skälen till detta är att underlätta för medborgarna att 
välja utförare av olika tjänster.  

Resultaten för kommunerna i länet är mycket lika och alla är över medel. Bästa 
kommun i landet är Uddevalla med 91 procent.
 
SKL framhåller följande framgångsfaktorer: 
• Se till att svaren på samtliga frågor finns på den egna hemsidan samt att de 

är lätta att hitta. Se till att sökmotorn fungerar tillfredsställande. Kontrollera 
gentemot frågorna i undersökningen.

• Utforma hemsidan i ett medborgarperspektiv, inte ett myndighetsperspektiv.
• Ge en ”iller” mandat att skapa tryck i organisationen.
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Hur bra kvalitet håller undervisningen i länets 
grundskolor?
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Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 Årskurs 9
Elever  som 
klarat natio-
nella prov i 
svenska och 
matematik

Elever som 
klarat natio-
nella prov 
i svenska, 
engelska och 
matematik

Behöriga  till 
något  
gymnasie-
program

Kostnad 
(2011) per 
betygspoäng 
(meritvärde 
2012)

Alvesta 71 84 86 334
Ljungby 65 86 92 329
Markaryd 74 77 89 360
Tingsryd 80 84 84 393
Växjö 77 84 88 317
Älmhult 72 81 88 361

Medel 70 80 88 353
Bäst resultat 89 95 99 246

Hörby Vaxholm Danderyd Danderyd

Bäst i Kronoberg

Över genomsnittet i riket

Under genomsnittet i riket 
(alternativt dyrare)

% % % kr

Tabellförklaring:



Vilket resultat når våra elever i de nationella proven? Hur många är behöriga till 
fortsatta studier efter grundskolan? 
De två första måtten visar andel elever som uppnått minst godkänt i ämnen vid 
nationella prov. Detta gäller alla folkbokförda elever i kommunen, även de som 
studerar på friskolor.  Andel behöriga till något program på gymnasiet kan ses 
som kvitto på grundskolans resultat med att ge eleverna en bra start i livet. 

Är våra skolor kostnadseffektiva? Hur mycket kostar varje meritpoäng som 
eleverna får? Lägre kunskapsresultat gör att varje poäng kostar mer.

I länet hävdar sig  Växjös grundskolor bra. Kunskaps-och meritresultaten ligger 
över genomsnittet i riket, kostnader per betygspoäng är lägst bland länets kom-
muner. 
SKL rekommenderar att lära av de kommuner som har lyckats att vända tren-
den. Vad gör kommuner som har ett bra resultat och har en kostnadseffektiv 
grundskola, t ex Hammarö och Danderyd m m? 

SKL framhåller följande framgångsfaktorer:
• Lyft fram och förstärk skolans och förskolans betydelse, visa tydligt politi-

kens höga förväntningar på skolverksamheten.
• Analysera orsaken till de egna resultaten. Finns det speciella problem 

knutna till ett särskilt ämne? 
• Höj personalens förväntningar på eleverna och vårdnadshavarnas engage-

mang.
• Få eleverna att se sina möjligheter: sätt mål och följ upp på klassnivå, samt 

för den enskilda eleven. 
• Systematiskt kvalitetsarbete - täta uppföljningar, resultat, analys, åtgärder 

med fokus på helhetsperspektivet.
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Hur är kvaliteten och kostnaden i länets för-
skolor?

Planerat 
antal barn 
per perso-
nal (2011)

Närva-
rande antal 
barn per 
personal

Andel som 
fått plats 
på önskat 
datum, %

Väntetid 
för de 
som inte 
fått plats 
på önskat 
datum,                    
antal dagar

Kostnad 
per barn, 
tkr (2011)

Alvesta 5,3 4,3 84 17 123
Ljungby 5,4 4,1 72 8 112
Markaryd 5,7 4,1 93 6 117
Tingsryd 5,1 3,1 100 0 115
Växjö 5,0 - - - 109
Älmhult 5,1 4,3 88 7 118

Medel 5,4 4,2 73 21 120
Bäst  
resultat

3,9 3,1 100 3 95

Ragunda Tingsryd 
och  

Askersund

Tingsryd Trosa Högsby

Utifrån trygghetsperspektivtet mäts antal barn per personal i förskolan. Färre 
barn bedöms ge en större trygghetskänsla. Mätningarna av den faktiska närvaron 
visar att antalet barn per personal är mellan ett och två barn färre än planerat. 
Tingsryd tillhör de kommuner i landet som har högst personaltäthet när den 
faktiska närvaron mäts. Där är det ca tre barn per personal, medan övriga kom-
muner i länet har ca fyra barn.

Tingsryd tillhör även de kommuner där alla får förskoleplats på önskat datum.  
Alla kommuner i länet har god tillgänglighet och korta väntetider. Den genom-
snittliga väntetiden för de som inte får plats på önskat datum varierar mellan 
6-17 dagar.

SKL framhåller följande framgångsfaktorer:
• Fokusera på dialog och personliga kontakter i planeringen. 
• Skapa så tidigt som möjligt underlag för framtida planering. 
• Uppmana föräldrar att söka förskoleplats tidigt.
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Andel 
brukare 
ganska/ 
mycket 
nöjda 

med sitt 
särskilda 

boende, %

Serviceut-
bud inom 
särskilt 

boende, %

Andel 
brukare 
ganska/ 
mycket 

nöjda med 
sin  

hemtjänst, 
%

Service-
utbud i 

hemtjäns-
ten, %

Väntetid 
för att få 
plats på 
särskilt  
boende, 

antal dagar

Alvesta 86 69 93 79 109
Ljungby 80 60 90 85 70
Markaryd 84 71 94 67 44
Tingsryd 87 60 94 73 12
Växjö 79 - 88 - 46
Älmhult 79 84 87 79 25

Medel 81 70 90 69 52
Bäst  
resultat

95 96 100 94 5

Klippan Karlshamn Lessebo Fagersta Vänersborg

Hur bra är kvaliteten i äldreomsorgen?

Socialstyrelsen undersöker hur nöjda äldre är med sitt särskilda boende och sin 
hemtjänst. Äldre på särskilda boenden i Tingsryd kommun är nöjdast i Krono-
bergsnätverket med sitt boende.  Äldre med hemtjänst i Tingsryd och Markaryds 
kommuner är nöjdast med sin hemtjänst. 
Nöjdast i Sverige är äldre i Klippans och Lessebos kommuner.

Väntetiden till särskilt boende, från ansökan till erbjuden plats, är kortast i Tings-
ryds kommun. 12 dagar är ett mycket gott resultat, särskilt som utredningstiden 
ingår i väntetiden. 
Den kortaste väntetiden i landet har Vänersborgs kommun.

SKL framhåller följande framgångsfaktorer:
• Finns det tillräckligt med platser i särskilda boenden?
• Identifiera om det är utredningen eller verkställigheten som tar längst tid? 
• Hur kan utredningstiden kortas?
• Hur kan vetrkställighetstiden kortas?    
• Undersök nöjdhetsresultaten på enhetsnivå.
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Vad tycker företagarna i länet om näringslivs-
klimatet i kommunerna?

Svenskt Näringsliv gör årligen undersökningar av företagsklimatet i landets kom-
muner. Utifrån enkätsvar görs en ranking som visar företagarnas syn på kommu-
nens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Syftet med näringslivsrankingen är 
att ge kunskap om attityder hos företag som är etablerade i kommunen.

Markaryd har det bästa företagsklimatet i länet och ligger på tionde plats i landet. 
Habo är den kommun som har det bästa företagsklimatet i landet.
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Hur stor är andelen inköpta ekologiska livs-
medel?

Måltiden är viktig för den upplevda kvaliteten inom förskola, skola och äldre-
omsorg. De flesta kommuner i landet och länet satsar därför allt mer på inköp 
av ekologiska livsmedel.  Växjö har den högsta andelen i länet med 35 procent 
och Älmhult den näst högsta med 32 procent. Älmhult har den största ökningen 
sedan förra året.

Lund och Södertälje har landets högsta andel med 44 procent. Medelvärdet i 
landet ligger på 14 procent.
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Hur stor är kommunorganisationens andel 
miljöbilar av totala antal bilar?

Växjö och Markaryd ligger bland de främsta i landet när det gäller satsning på 
miljöbilar i den kommunala organisationen.  Växjö har 76 procent miljöbilar och 
är på elfte plats i landet och Markaryd kommer strax efter med 75 procent. 
Markaryd har den största ökningen sedan förra året. Även Tingsryd som har 65 
procent miljöbilar ligger klart högre än medelvärdet.  Karlskrona har den högsta 
andelen i landet med 99 procent och medelvärdet i landet ligger på 44 procent.
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Alvesta kommun
www.alvesta.se

Iren Johansson,
iren.johansson@alvesta.se
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Ljungby kommun
www.ljungby.se

Bo Dalesjö
bo.dalesjo@ljungby.se

Markaryds kommun
www.markaryd.se

Ola Eknor
ola.eknor@markaryd.se

Tingsryds kommun
www.tingsryd.se

Anna Rosliakova
anna.rosliakova@tingsryd.se

Växjö kommun
www.vaxjo.se

Anna Karlsson
anna.karlsson4@vaxjo.se

Älmhults kommun
www.almhult.se

Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se




