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Om Kommunernas Kvalitet i Korthet

Sedan 2007 genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, kvalitets-
mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet deltagare ökar stadigt, 2015 
deltog 241 av Sveriges 290 kommuner. I Kronobergs län har kommunerna bildat 
ett nätverk där vi jämför våra resultat med varandra. 

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är att:
• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som 
kommunen tillhandahåller.
• Ge underlag för dialog mellan kommuninvånare och politiker om kommunens 
resultat.
• Ge underlag för en del av styrningen och verksamhetsutvecklingen i kommunen.  
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem 
olika områden. 

Rikssnitt
Andel av befolkningen som har tillgång till bredband om minst 100mb/s, 2014 (%) 39,7
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, 2013 (%) 11,4
Andel invånare med eftergymnasial utbildning, 25-64 år, 2014 (%) 32,3
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv, 2015 37,2
Anmälda våldsbrott, antal/1000 inv, 2015 8,6
Antal invånare (1 nov 2015)
Antal invånare per kvadratkilometer, 2014 145,7
Antal personer i migrationsverkets mottagningssystem, 1 jan 2016
Arbetslöshet, mars 2015 (%) Öppet arbetslösa & personer med aktivitetsstöd (18-64 år) 6,6
Befolkningsutveckling, 1 nov 2010 - 1 nov 2015, (%) 4,4
Fastighetspris småhus, 2014 (kr/kvm) 12 743
Företagsklimat, företagarnas sammanfattande bedömning, ranking
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - totalindex (2013, 2014, 2015)
Medelålder, 2014 43,3
Nettoinpendling, 2014, andel (%) -12,0
Polisens trygghetsmätning, 2015, lågt värde innebär mindre otrygghet
Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft, 2015, (%) 93,8
Skattesats (kr), 2015 (kommunal) 21,60
Tätortsgrad, 2014, (%) 74,4
Ungdomsarbetslöshet 2015 (%) Öppet arbetslösa & personer med aktivitetsstöd (18-24 år) 8,1
Utrikes födda, 2014, andel (%) 12,7

Fakta om kommunerna
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Mått för jämförelse

Resultaten jämförs dels inbördes mellan kommunerna i länet, dels med 
medelvärdet för samtliga kommuner som deltar i projektet. I vissa fall finns ett 
medelvärde för rikets samtliga kommuner och då sker jämförelsen istället med 
dessa. Om inget annat anges är resultaten från år 2015.

För att kunna lära av de bästa redovisas vilka kommuner i riket som har de bästa 
resultaten. Resultaten har tagits fram genom olika mätningar i kommunerna, 
genom SKLs mätningar, genom privata företags mätningar samt genom olika 
nationella mätningar som görs årligen av exempelvis Statistiska Centralbyrån, 
Skolverket, Dagens Samhälle samt Försäkringskassan. 

Resultaten finns även på www.skl.se/kvalitet och www.kolada.se. 

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult
44,0 36,6 29,5 8,7 29,9 68,0 34,4
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28,0 27,2 29,7 21,9 27,1 46,9 33,5
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8,7 12,9 5,3 7,3 6,6 7,2 4,0
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77 75 81 78 79 76 80
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1,7 1,6 1,4 1,6 1,3 1,5 1,4
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11,0 12,3 6,2 9,2 9,0 7,4 5,7
17,1 21,1 15,4 18,2 13,0 16,4 16,8
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Tillgänglighet

Telefon och e-post
Syftet med måtten är att ta reda på hur bra kommunerna är på att svara på e-post och 
telefonsamtal. Samtliga kommuner i länet med resultat är bättre på att svara på e-post 
jämfört med genomsnittet i landet. Bäst i länet är Växjö.

Markaryds kommun är bäst i länet på att svara i telefon. Alvesta, Lessebo och 
Ljungby kommuner är något sämre än medelkommunen i riket. Samtliga kommuner 
i länet har lägre betyg på bemötande i telefon jämfört med genomsnittet i landet. 
Bäst i länet är Älmhults kommun.

Öppettider
Syftet med måtten är att mäta i vilken utsträckning kommunens verksamheter är 
öppna när flest invånare kan använda dem. Av länets kommuner har Växjö kommun 
de mest generösa öppettiderna på kvällar och helger. Detta kan delvis bero på 
kommunens storlek. Öppettiderna har legat på i stort sett samma nivå de senaste åren 
för alla Kronobergskommunerna. 

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
1. Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? (%) 88 90 87 87 85 94 89 84 100          

Håbo m fl Fler ökat än minskat

2. Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga? (%) 45 39 44 56 52 47 50 46 79     

Kävlinge
Ljungby -19,        
Älmhult +7

3. Hur stor andel upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kommunen? (%) 73 71 68 80 76 77 81 94 100   

Alingsås m fl
alla under medel men 
Växjö +7

4a. Hur många timmar per vecka har biblioteket öppet utöver vardagar 8-17? 11 7 15 7 11 23 12 14 60              
Ale m fl

Lessebo ökat 2

4b. Hur många timmar per vecka har simhallen öppet utöver vardagar 8-17? 21 - 33 18 31 42 14 24 58       
Uppsala

Markaryd minskat 4    
Växjö ökat 2

4c. Hur många timmar/vecka har återvinningsstationen öppet utöver vardagar 
8-17? 10 11 8 5 7 23 11 12 38      

Uppsala
Tingsryd  minskat 2   
Älmhult ökat 2

5. Hur stor andel av de som ansökt om plats i förskolan har fått plats på 
önskat placeringsdatum? (%) 33 - 73 75 100 74 90 65 100   

Alingsås m fl

6. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för dem som inte fått plats i förskolan 
på önskat placeringsdatum? (dagar) 28 - 13 38 0 46 20 23 2           

Trosa

7. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjudande om plats? (dagar) 120 32 25 60 19 57 38 57 4              

Trosa
Fler ökat än minskat

8. Hur lång är väntetiden i genomsnitt från första kontakt för att ansöka om 
ekonomiskt bistånd till beslut? (dagar) 15 18 27 14 7 17 - 16 1         

Älvdalen
Fler ökat än minskat

Kolada 2016-01-22

Tillgänglighet
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Väntetider
Syftet med måtten är att mäta väntetiderna till viktiga samhällstjänster. I Tingsryds 
kommun får samtliga barn plats i förskolan på önskat placeringsdatum. I Tingsryds 
kommun får den som beviljats plats i särskilt boende plats inom drygt två veckor. 
Endast i en kommun är väntetiden längre än två månader.

Den som ansöker om försörjningsstöd för första gången behöver normalt vänta i en 
till två veckor på beslut. I en kommun är dock väntetiden fyra veckor. 

Bäst i Kronobergs län
Medel eller bättre/billigare bland de kommuner som varit med i undersökningen
Lägre eller dyrare än medel bland de kommuner som varit med i undersökningen

Färgerna betyder

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
1. Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? (%) 88 90 87 87 85 94 89 84 100          

Håbo m fl Fler ökat än minskat

2. Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga? (%) 45 39 44 56 52 47 50 46 79     

Kävlinge
Ljungby -19,        
Älmhult +7

3. Hur stor andel upplever att de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kommunen? (%) 73 71 68 80 76 77 81 94 100   

Alingsås m fl
alla under medel men 
Växjö +7

4a. Hur många timmar per vecka har biblioteket öppet utöver vardagar 8-17? 11 7 15 7 11 23 12 14 60              
Ale m fl

Lessebo ökat 2

4b. Hur många timmar per vecka har simhallen öppet utöver vardagar 8-17? 21 - 33 18 31 42 14 24 58       
Uppsala

Markaryd minskat 4    
Växjö ökat 2

4c. Hur många timmar/vecka har återvinningsstationen öppet utöver vardagar 
8-17? 10 11 8 5 7 23 11 12 38      

Uppsala
Tingsryd  minskat 2   
Älmhult ökat 2

5. Hur stor andel av de som ansökt om plats i förskolan har fått plats på 
önskat placeringsdatum? (%) 33 - 73 75 100 74 90 65 100   

Alingsås m fl

6. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för dem som inte fått plats i förskolan 
på önskat placeringsdatum? (dagar) 28 - 13 38 0 46 20 23 2           

Trosa

7. Hur lång är väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjudande om plats? (dagar) 120 32 25 60 19 57 38 57 4              

Trosa
Fler ökat än minskat

8. Hur lång är väntetiden i genomsnitt från första kontakt för att ansöka om 
ekonomiskt bistånd till beslut? (dagar) 15 18 27 14 7 17 - 16 1         

Älvdalen
Fler ökat än minskat

Kolada 2016-01-22
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Kommunalråden har ordet

Per Ribacke (s) - Alvesta kommun
Det glädjer mig särskilt att vi är starkare än 2014 på 
området delaktighet och information. Det handlar då om hur 
medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens 
verksamhet, hur väl vi gör det möjligt för invånarna att vara
delaktiga samt hur bra kommunens information är på hem-
sidan. Det ger som jag ser det en bra grund för fortsatt jobb 
att utveckla kvaliteten.  Med kommunens nya Vision 2027 
och fokusområden ska vi ta förnyad sats med vårt arbete 
med kvalitet och förbättringar. Det finns fortfarande en del 
områden att förbättra resultaten på.

Monica Widnemark (s) - Lessebo kommun
Oron i världen har skapat höga flyktingströmmar och Lessebo 
är en av de kommuner som tagit emot flest asylsökande. Det 
har naturligtvis påverkat kommunen. Bland annat har antalet 
elever i grundskolan de två senaste åren ökat med 36 %. En 
så hög ökning på kort tid påverkar verksamheten, men jag 
kan känna att vi gjort ett bra arbete för att hantera situationen. 
Våra barns utbildning är en av de viktigaste frågorna och vi 
kommer fortsätta satsa på utveckling inom området. Vi jobbar 
också vidare på att öka kommunens attraktivitet i stort.

Magnus Gunnarsson (m) - Ljungby kommun
Liksom förra året sticker vi ut positivt inom skolans verk-
samhet, bland annat när det gäller andelen elever som 
fullföljer gymnasiet. Vi ligger också bra till när det gäller 
samarbetet med näringslivet. Det finns också saker som vi 
behöver jobba mer med, bland annat att våra medborgare 
skall känna att de kan utöva inflytande på den kommunala 
verksamheten.

Bengt Germundsson (kd) - Markaryds kommun
Ett gott bemötande, bra service och ansvar för våra gemen-
samma resurser är viktiga delar i kvalitetsarbetet i Markaryds 
kommun. Årets resultat visar att vi kommit en bra bit på 
vägen i detta arbete. Men det finns också mycket som går att 
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göra bättre. Genom att ständigt lära från dem som är bäst, 
inspireras vi att fortsätta vårt utvecklingsarbete. Detta arbete 
bidrar till att skapa en bättre delaktighet, engagemang och 
ansvar i vårt gemensamma arbete.

Mikael Jeansson (s) - Tingsryds kommun
I Tingsryds kommun pågår ett ständigt förändringsarbete. 
Att delta i KKiKs jämförelser är ett av många sätt att mäta 
hur bra den kommunala servicen är. Tingsryds kommun är 
med god marginal den effektivaste och snabbaste kommunen 
i länet på att fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Dessutom 
återkommer väldigt få ungdomar till socialtjänsten efter 
avslutad insats inom ett år. Detta tyder på en god kvalitet i
våra insatser. Vi har även den högsta andelen vuxna per barn
i förskolan och inga köar för att få en förskoleplats. Ett för-
bättringsområde är dock vårt bemötande via telefon, där vi 
och faktiskt hela länet ligger efter.

Bo Frank (m) - Växjö kommun
Växjö kommun strävar ständigt efter förbättring och 
utveckling. I årets redovisning är det särskilt glädjande att 
Växjö kommun har förbättrat sig när det gäller andelen med-
borgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen och att vi är bäst i länet på att ge respons via 
e-post. Växjö kommun arbetar för en hållbar utveckling och 
därför är det glädjande att vi är ledande på återvinning av 
hushållsavfall och att användande av ekologiska livsmedel 
i våra verksamheter är hög. Det är även en fröjd att se 
företagsklimatet i Växjö blomstrar.

Ingemar Almkvist (s) - Älmhults kommun
Undersökningen i KKiK är viktig, det visar både det som 
är bra och det som inte är så bra i kommunen.  Mest stolt 
är jag över tryggheten, antalet miljöbilar och de förbättrade 
resultaten i skolan medan vi måste förbättra resultaten vad
det gäller nyföretagande och medborgarnas syn på in-
flytande.



8

Trygghet, delaktighet och information

Trygghet
I KKiK mäts tryggheten med tre olika mått: SCB:s medborgarundersökning mäter 
kommuninvånarnas upplevda trygghet och kommunerna själva mäter antalet vårdare 
per brukare i hemtjänsten och antalet barn per personal i förskolan.

Älmhults kommun har bäst resultat i SCB:s mätning. Men samtliga kommuner i 
länet har sämre resultat än medelresultatet i landet.

Tingsryd har den högsta faktiska personaltätheten i förskolan i länet. Skillnaden 
mellan planerat antal barn och faktiskt närvarande antal barn per personal är cirka ett 
barn mindre i samtliga kommuner i regionen.

Delaktighet och information
Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst

12. Hur stort var valdeltagandet till kommunfullmäktige 
2014? 83,1 83,9 81,3 79,2 81,5 85,4 82,7 83 92 Lomma

13.Hur bra är kommunens information på hemsidan? 
Andelen hittade svar på 150 frågor 80 67 89 84 81 85 82 80 96 

Helsingborg
14. Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att 
vara delaktiga? (% av maxpoäng) 52 57 85 87 57 69 57 55 93 Upplands 

Väsby

15. Hur upplever medborgarna att de har inflytande över 
kommunens verksamhet? 2014/2015 (Index 1-100) 34 35 38 55 42 42 37 40 58 Danderyd

Trygghet
Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst

9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 
2014/2015 (Index 0-100) 51 56 58 51 57 57 59 60 82 Robertsfors

10. Hur många olika vårdare besöker i genomsnitt en äldre 
person med hemtjänst under 14 dagar? Gäller personer 
med minst två besök per dag.

13 13 14 15 11 13 12 15 7 Emmaboda m fl

11a. Hur många barn per personal är det i genomsnitt i 
kommunens förskolor? Enligt planering. 5,4 5,6 5,5 5,2 4,8 6,0 5,5 5,4 3,9 Åsele

11b. Hur många barn per personal är i genomsnitt faktiskt 
närvarande i kommunens förskolor? 4,4 4,6 4,2 4,2 4,0 4,6 4,3 3,0 Pajala
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Utöver mätningarna ovan genomför även polisen trygghetsmätningar i samtliga 
kommuner i länet. Polisen mäter både faktisk utsatthet för brott samt upplevd 
otrygghet. Resultatet av den senaste mätningen i november 2015 finns i faktarutan på 
sidan 2 och 3.Tingsryds kommun är enligt Polisen undersökning tryggast i länet.

Delaktighet och information
Ljungby kommuns hemsida är bäst i länet. Och den står sig väl även i jämförelse med 
samtliga kommuner i landet. Lessebo ligger fortsatt under medel i riket.

Markaryds kommun är tredje bäst i landet på att lyssna på invånarna och på att ge 
invånarna möjlighet att påverka.

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
12. Hur stort var valdeltagandet till kommunfullmäktige 
2014? 83,1 83,9 81,3 79,2 81,5 85,4 82,7 83 92 Lomma

13.Hur bra är kommunens information på hemsidan? 
Andelen hittade svar på 150 frågor 80 67 89 84 81 85 82 80 96 

Helsingborg
14. Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att 
vara delaktiga? (% av maxpoäng) 52 57 85 87 57 69 57 55 93 Upplands 

Väsby

15. Hur upplever medborgarna att de har inflytande över 
kommunens verksamhet? 2014/2015 (Index 1-100) 34 35 38 55 42 42 37 40 58 Danderyd

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
9. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 
2014/2015 (Index 0-100) 51 56 58 51 57 57 59 60 82 Robertsfors

10. Hur många olika vårdare besöker i genomsnitt en äldre 
person med hemtjänst under 14 dagar? Gäller personer 
med minst två besök per dag.

13 13 14 15 11 13 12 15 7 Emmaboda m fl

11a. Hur många barn per personal är det i genomsnitt i 
kommunens förskolor? Enligt planering. 5,4 5,6 5,5 5,2 4,8 6,0 5,5 5,4 3,9 Åsele

11b. Hur många barn per personal är i genomsnitt faktiskt 
närvarande i kommunens förskolor? 4,4 4,6 4,2 4,2 4,0 4,6 4,3 3,0 Pajala
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Effektivitet
Generellt är resultaten inom effektivitetsområdet bra för länet. Två tredjedelar av 
måtten har resultat som är som medel bland deltagande kommuner eller bättre. Inom 
skolområdet utmärker sig länet genom en hög andel som fullföljer gymnasiet inom 
fyra år. Däremot är andelen i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägre i 
alla kommuner än genomsnittet utom i Ljungby. Älmhult utmärker sig genom att ha 
förbättrat alla skolresultaten. 

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Avser 2014 
(kronor/barn) 131 787 124 816 125 043 126 222 128 639 121 374 137 944 130 784 89 388 

Munkfors

17a. Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 får godkänt i de nationella proven? 
(%) 62 74 65 66 84 67 75 70 100 Arjeplog

17b. Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 får godkänt i de nationella proven? 
(%) 87 94 92 93 95 95 94 93 100 Grästorp     

m fl
18. Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram? 
(%) 81,4 82,5 87,2 84,3 78,3 84,4 85,1 85,2 97,7 Danderyd

19. Hur stor andel av eleverna i årskurs 8 har gett en positiv syn på skolan? 
(%) - 65 - 72 77 83 70 75 92 Sävsjö

20. Hur hög är kostnaden per betygspoäng i årskurs 9? (kronor/betygspoäng) 343 442 332 420 409 351 372 375 258 Lomma

21. Hur stor är andelen elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år? (%) 82,4 77,4 88,5 79,4 80,0 71,2 86,9 78,6 92,7 Ydre

22. Vad är kostnaden per elev i förhållande till andel som inte fullföljer 
gymnasiet ? (kronor/elev) 21 465 25 607 11 858 26 186 25 560 31 280 17 545 25 809 8 773 Ydre

23. Vilket serviceutbud finns i kommunens särskilda boende? Andel av 
maxpoäng (%) 71 51 71 64 71 - 60 66 89 Kävlinge

24. Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? Avser 2014 och inklusive 
lokarer (kr/brukare) 648 806 869 329 707 612 706 452 600 404 870 379 735 297 802 197 483 681  

Ljusnarsberg

25. Hur stor andel är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%) 87 90 85 92 85 81 90 83 97 Laholm

26.Vilket serviceutbud finns i kommunens hemtjänst? Andel av maxpoäng (%) 76 73 79 73 73 - 70 65 91 Helsingborg 
m fl

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? Avser 2014 
(kronor/brukare) 288 932 407 454 385 364 219 690 308 512 286 981 247 433 264 044 119 573 

Ödeshög

28. Hur stor är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst  (%) 89 96 94 99 93 91 92 91 99 Markaryd    

m fl

29. Vilket serviceutbud finns i kommunens LSS-boende? Andel av maxpoäng 
(%) 96 96 76 86 76 - 94 82 100 Berg m fl

30. Hur stor andel av ungdomar som haft utredningar/insatser har inte åter- 
kommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/insats? (%) 85 53 - 85 92 81 79 78 100 Aneby m fl

C:\Users\820321kim\Desktop\kkik excel 2\KKiK 2015 Effektivitet

Effektivitet
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Markaryd utmärker sig genom att de äldre är väldigt nöjda med både särskilt 
boende och hemtjänst. Inom båda områdena har nöjdheten ökat sen 2014 och med 
99 procent nöjda inom hemtjänsten delar Markaryd ”första plats” med Robertsfors. 
Samtidigt har Markaryd låga kostnader. 

Kostnaden per plats inom särskilt boende är ändrad till att numera innehålla även 
lokalkostnader. Spridningen är väldigt stor inom länet, från 600 404 kr/boende i 
Tingsryd till 869 329 kr i Lessebo.

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Avser 2014 
(kronor/barn) 131 787 124 816 125 043 126 222 128 639 121 374 137 944 130 784 89 388 

Munkfors

17a. Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 får godkänt i de nationella proven? 
(%) 62 74 65 66 84 67 75 70 100 Arjeplog

17b. Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 får godkänt i de nationella proven? 
(%) 87 94 92 93 95 95 94 93 100 Grästorp     

m fl
18. Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram? 
(%) 81,4 82,5 87,2 84,3 78,3 84,4 85,1 85,2 97,7 Danderyd

19. Hur stor andel av eleverna i årskurs 8 har gett en positiv syn på skolan? 
(%) - 65 - 72 77 83 70 75 92 Sävsjö

20. Hur hög är kostnaden per betygspoäng i årskurs 9? (kronor/betygspoäng) 343 442 332 420 409 351 372 375 258 Lomma

21. Hur stor är andelen elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år? (%) 82,4 77,4 88,5 79,4 80,0 71,2 86,9 78,6 92,7 Ydre

22. Vad är kostnaden per elev i förhållande till andel som inte fullföljer 
gymnasiet ? (kronor/elev) 21 465 25 607 11 858 26 186 25 560 31 280 17 545 25 809 8 773 Ydre

23. Vilket serviceutbud finns i kommunens särskilda boende? Andel av 
maxpoäng (%) 71 51 71 64 71 - 60 66 89 Kävlinge

24. Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? Avser 2014 och inklusive 
lokarer (kr/brukare) 648 806 869 329 707 612 706 452 600 404 870 379 735 297 802 197 483 681  

Ljusnarsberg

25. Hur stor andel är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%) 87 90 85 92 85 81 90 83 97 Laholm

26.Vilket serviceutbud finns i kommunens hemtjänst? Andel av maxpoäng (%) 76 73 79 73 73 - 70 65 91 Helsingborg 
m fl

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? Avser 2014 
(kronor/brukare) 288 932 407 454 385 364 219 690 308 512 286 981 247 433 264 044 119 573 

Ödeshög

28. Hur stor är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst  (%) 89 96 94 99 93 91 92 91 99 Markaryd    

m fl

29. Vilket serviceutbud finns i kommunens LSS-boende? Andel av maxpoäng 
(%) 96 96 76 86 76 - 94 82 100 Berg m fl

30. Hur stor andel av ungdomar som haft utredningar/insatser har inte åter- 
kommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/insats? (%) 85 53 - 85 92 81 79 78 100 Aneby m fl
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Samhällsutveckling

Arbetsmarknad, företagsklimat, folkhälsa och miljö
Sysselsättningen i Kronoberg motsvarar riksgenomsnittet. Den högsta andelen av 
förvärvsarbetande visar Älmhults kommun med 82,6 procent. Andelen invånare med 
försörjningsstöd i regionen är dock högre än i riksgenomsnittet och skillnaderna 
mellan kommunerna är relativt stora.

Lägst andel invånare med försörjningsstöd har Älmhult (3,2 procent) därefter 
Ljungby och Markaryd. Högst andel visar Alvesta och Lessebo. Avseende nystartade 
företag är det bara Växjö kommun som ligger över riksgenomsnittet. Kronobergs 
län har ohälsotal som ligger något under genomsnittet för riket. Växjös invånare har 
lägst antal dagar med sjuk- och rehabiliteringsersättning.

SKL konstaterar en positiv rikstrend inom miljömåtten under senaste åren. Den 
trenden gäller även Kronobergs kommuner. 

Samhällsutveckling
Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst

31. Hur stor andel av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar? Avser 2014 
(%) 78,8 73,2 81,6 76,1 79,7 77,3 82,6 78,5 87,5             

Habo 

32. Hur stor andel av invånarna får försörjningsstöd? Avser 2014 (%) 7,9 7,7 3,3 3,4 4,5 5,3 3,2 4,2 0,6        
Vellinge

33. Hur många nya företag har startats under första halvåret 2015? (Antal nya 
företag/1000 invånare) 2,4 4,1 3,3 4,5 3,1 6,4 3,9 4,9 15,2                

Stockholm

34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service 
till företagen? (SKL:s undersökning Insikten. Index 1-100) 65 - 73 - 63 63 72 68 84               

Aneby

35. Hur många dagar med sjuk- eller rehabiliteringsersättning betalades ut till 
kommunens invånare? Avser 2014 (dagar/1000 försäkrade) 9,9 11,0 12,2 10,0 9,6 7,8 9,4 10,5 4,4      

Danderyd

36. Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns genom materialåtervinning? 
Avser 2014 (%) 38 27 22 42 28 51 27 39 74      

Uddevalla

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?  
(%) 34,8 45,8 49,1 18,2 16,8 43,6 56,0 33 81     

Helsingborg

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%) 39 27 22 24 32 39 39 25 56                 
Lund

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats är att bo och leva på? 
Ljungby och Växjö 2014, övriga 2015 (index 1-100) 52 46 57 60 56 64 55 60 78         

Danderyd
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Alla länets kommuner har satsat på inköp av ekologiska livsmedel och de flesta 
befinner sig därför klart över riksmedel. Bäst i Kronoberg är Alvesta, Växjö och 
Älmhult med 39 procent. Tingsryd visar den största ökningen inom ekologiska 
livsmedel sedan förra året, 9 procentenheter. 

Växjö ligger högst i länet och över riksgenomsnittet vad det gäller återvinnings-
graden av hushållsavfallet, 51 procent. Andelen miljöbilar i den kommunala 
organisationen är högst i Älmhults kommun, 56 procent.

Kronobergs invånare är relativt nöjda med sina kommuner som plats att bo
och leva på. Över riksgenomsnittet och högst i länet ligger Växjö (index 64) och 
Markaryd (index 60).

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult  Medel Bäst
31. Hur stor andel av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar? Avser 2014 
(%) 78,8 73,2 81,6 76,1 79,7 77,3 82,6 78,5 87,5             

Habo 

32. Hur stor andel av invånarna får försörjningsstöd? Avser 2014 (%) 7,9 7,7 3,3 3,4 4,5 5,3 3,2 4,2 0,6        
Vellinge

33. Hur många nya företag har startats under första halvåret 2015? (Antal nya 
företag/1000 invånare) 2,4 4,1 3,3 4,5 3,1 6,4 3,9 4,9 15,2                

Stockholm

34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service 
till företagen? (SKL:s undersökning Insikten. Index 1-100) 65 - 73 - 63 63 72 68 84               

Aneby

35. Hur många dagar med sjuk- eller rehabiliteringsersättning betalades ut till 
kommunens invånare? Avser 2014 (dagar/1000 försäkrade) 9,9 11,0 12,2 10,0 9,6 7,8 9,4 10,5 4,4      

Danderyd

36. Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns genom materialåtervinning? 
Avser 2014 (%) 38 27 22 42 28 51 27 39 74      

Uddevalla

37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?  
(%) 34,8 45,8 49,1 18,2 16,8 43,6 56,0 33 81     

Helsingborg

38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%) 39 27 22 24 32 39 39 25 56                 
Lund

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats är att bo och leva på? 
Ljungby och Växjö 2014, övriga 2015 (index 1-100) 52 46 57 60 56 64 55 60 78         

Danderyd
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Varför jämföra resultat med andra?

Ett av syftena med KKiK är att ge ett underlag som en del av styrningen och 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. Genom att jämföra resultatet från KKiK med 
kommunens egna mål går det att studera om det finns en fungerande styrkedja från 
politisk ledning till tjänstemannaledning och fortsatt ut på enhetsnivå. Resultatet 
från KKiK kan också användas för uppföljning av verksamhet.

Det är viktigt att jämföra sig med kommuner med så lika förutsättningar som 
möjligt, t ex befolkningstal, geografisk struktur, sysselsättning och social struktur. 
Av faktarutan framgår en del möjliga orsaker till olika resultat i kommunerna. 
På kolada.se går det enkelt att jämföra sig med andra kommuner både på en 
övergripande nivå och inom områden som individ och familjeomsorg, utbildning 
och äldreomsorg.

Skillnader mellan kommunerna i de redovisade måtten kan ha olika orsaker. 
Exempel på orsaker är:

Omvärld

●  lags��ning
●  befolkning
●  arbetsmarknad
●  ekonomi
●  utbildning
●  ekonomi
●  lokalpoli�k
●  it

Brukare

●  behov
●  önskemål
●  förväntan
●  naturlig varia�on

Förvaltning

●  organisa�on
●  ledarskap
●  riktlinjer
●  ambi�onsnivå
●  kultur

Enhet

●  ledarskap
●  ambi�onsnivå
●  arbetssä�
●  medarbetar-
  engagemang
●  effek�vitet
●  kompetens
●  kultur
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I figuren nedan beskrivs en metod vars syfte är att underlätta värderingen av 
information och resultat utifrån uppföljning av verksamhet. Figuren illustrerar hela 
processen och dess olika delar i sitt sammanhang. Den består av tre olika faser:

• Planering. I den här fasen gäller det att fokusera på vad det är som är mest 
väsentligt att granska djupare.
• Uppföljning och analys. Genom att göra en avvikelseanalys granskas 
verksamhetens resultat och de nyckeltal där resultatet avviker från det förväntade 
analyseras och förslag till åtgärder lämna. Det är precis lika viktigt att analysera 
vilken orsaken är när avvikelsen är positiv. Kan det spridas till andra verksamheter? 
Det är i denna fas som resultatet med jämförelsen med andra kommuner blir viktig. 
• I den sista fasen gäller det att ta fram ett beslutsunderlag för ett beslut som ska 
leda till en utveckling av verksamheten som i sin tur gynnar medborgaren/brukaren.
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MARKARYDS
KOMMUN

Alvesta kommun
Kjell Rosenlöf, 0472-150 39, kjell.rosenlof@alvesta.se

Lessebo kommun
Camilla Thure, 0478-125 06, camilla.thure@lessebo.se

Ljungby kommun
Simon Aronsson, 0372-78 91 66, simon.aronsson@ljungby.se

Markaryd kommun
Ola Eknor, 0433-72 007, ola.eknor@markaryd.se

Tingsryds kommun
Anna Rosliakova, 0477-44 132, anna.rosliakova@tingsryd.se

Växjö kommun
Anna Karlsson, 0703-07 78 98, anna.karlsson4@vaxjo.se

Älmhults kommun
Camilla Åström, 0476-55 148, camilla.astrom@almhult.se

Kontakt


