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Kvalitet i korthet

Vill du veta mer?
På respektive kommuns hemsida finns information om samtliga mått som 
ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Där finns även beskrivningar på hur 
måtten är framtagna. SKL:s redovisning finns på följande webbadress:
www.skl.se/web/Resultat_Kommunens_Kvalitet_i_Korthet_2009_medborgardialog.aspx

Vill du lämna synpunkter?
Har du synpunkter är du välkommen att lämna dem till respektive kommun. 
Adresser och kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat i Kommunens kvali-
tet i korthet - ett utvecklingsprojekt som leds av Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL). Projektets syfte är att göra det enklare för medborgarna att få reda 
på hur bra den egna kommunen fungerar och att underlätta dialogen mellan  
kommunpolitiker och kommuninvånare.

Kommunens kvalitet i korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem 
olika områden:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Delaktighet och information
- Effektivitet
- Samhällsutveckling

Under 2009 medverkade fem kommuner i Kronobergs län i SKL:s projekt.  
För att lättare kunna jämföra resultaten mellan kommuner i länet samt för  
att stimulera kvalitetsutvecklingen och lärandet i länets kommuner har denna 
sammanställning tagits fram. Här presenteras 14 av de mest aktuella och  
intressanta måtten. Vissa mått finns för alla kommuner i landet och där anges 
genomsnittet i riket (rikssnitt). Övriga snitt är genomsnittet bland deltagande 
kommuner i kvalitet i korthet.

Resultaten har tagits fram genom egna mätningar i kommunerna, genom SKL:s 
mätningar, genom privata företags mätningar samt genom olika nationella mät-
ningar som görs årligen av Statiska centralbyrån, Skolverket, Nyföretagarcen-
trum, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv samt Försäkringskassan.

Elizabeth Peltola
Älmhults kommun
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Arne Karlsson
Tingsryds kommun

Åke Carlson
Uppvidinge kommun

Bengt Germundsson
Markaryds kommun

Robert Olesen
Alvesta kommun

Kommunalråden har ordet
”Att analysera våra verksamheter och visa vilka värden 
som skapas av de skattemedel som vi förfogar över är 
viktigt för kommunens invånare. Att jämföra mellan 
kommunerna och lära av varandra ger också ett bra 
utgångsläge för det fortsatta arbetet. Det glädjer mig att 
Alvesta ligger väldigt bra till på andelen som får gott 
bemötande i kontakt med kommunen.”

 
”Genom att mäta och jämföra oss med andra kommuner 
får vi ett kvitto på våra styrkor och svagheter samt om 
skattepengarna används effektivt och skapar verksamheter 
med kvalitet. Det är glädjande att Markaryd står sig väl i 
denna jämförelse. Genom att lära från dem som är bäst, 
inspireras vi att fortsätta arbetet med att förbättra vår egen 
verksamhet.”

”I vår strävan att effektivt använda medborgarnas skatte-
pengar är det viktigt att kunna jämföra både kostnader 
och kvalité med andra kommuner. Tingsryd har mest 
positiva resultat, t ex är vår hemtjänst bland de bästa i 
nätverket. Framöver bör vi dock analysera mer ingående 
de verksamhetsområden där vi är svagare eller har höga 
kostnader men en sämre kvalité.”

”Allt vi gör i Uppvidinge ska vi göra med invånarnas bästa 
för ögonen. När vi tar ut kursen för framtiden räcker det 
inte med att veta vart vi ska; vi måste veta var vi börjar 
resan också. Att fråga invånarna vad de tycker är ett bra 
sätt att få reda på vad vi ska arbeta med.” Genom att jäm-
föra oss med andra kommuner får vi hjälp att ständigt 
göra förbättringar.”

”Kvalitetsmätningarna visar bland annat att vi har en god 
hälsa i kommunen och att medborgarna har stor möjlighet 
att vara delaktiga och få information från kommunen. Det 
finns också områden där vi kan bli bättre, t ex bemötande. 
Vi startar därför en utbildning för personalen i bemötande, 
som ett resultat av mätningarna.”
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Hur många får förskoleplats när de önskar? 

Tillgänglighet

andel som får förskoleplats på önskat datum

Hur många av medborgarna får ett gott bemötande när de ringer till  
kommunen i en enkel fråga?
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Hur många olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under 14 dagar?  
Måttet gäller äldre personer som har besök minst två gånger/dag.

Hur många dagar tar det i genomsnitt innan försörjningsstöd (socialbidrag)  
utbetalas?

Trygghet
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Delaktighet och information

Hur bra är informationen på kommunens hemsida?

Hur stora möjligheter har kommuninvånarna att delta i kommunens  
utveckling?

andel av max 60 poäng i mätning hur väl kommunerna 
möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling
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Effektivitet

Hur många av eleverna i årskurs 5 klarar de nationella proven i svenska,  
engelska och matematik?

Hur många av eleverna som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet?

andel elever som slutar årskurs 9 och är behöriga till gymnasiet

75           30            80           50             85            70           90                            95                          100 %       

                                                          84,4                 88,1 89,3             
                                                                       

                                
 

                                                                                  88,7     

R
ik

ss
ni

tt
 8

9,
0

           89,0

75           30           80           50             85            70           90                            95                           100 %       

                                                                            87               90            
                                                                       

                                
 

andel elever  i årskurs 5 som klarar de nationella proven

                                                                              88         90                                                                       
                                
 

R
ik

ss
ni

tt
 8

8

      88



8 9

Hur många av kommunens ungdomar börjar studera på högskola/universitet
inom tre år efter att de slutat gymnasiet?

Hur bra är kommunens hemtjänst?

Kommun

Vilket omsorgs-  
och serviceutbud  
har hemtjänsten?

Vad är kostnaden  
per vårdtagare  

inom hemtjänsten?

Hur nöjda är  
vårdtagarna med  

sin hemtjänst?

Andel (%) av maxpoäng Kronor/vårdtagare/år NKI-index (1-100)*

Alvesta 89 187 383 83

Markaryd 84 141 337 78

Tingsryd 95 124 140 84

Uppvidinge 68 250 728 80

Älmhult 84 146 491 75
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andel elever som börjar på högskola/universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
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* NKI=Nöjd-Kund-Index, Maxpoäng är 100

Samhällsutveckling

Vad tycker företagarna om företagsklimatet i kommunen?

Hur bra är kommunens äldreboenden?

Kommun

Vilken servicenivå 
har kommunens  

äldreboende?

Vad kostar  
en plats på  

äldreboende?

Hur nöjda är  
vårdtagarna med  
sitt äldreboende?

Andel (%) av maxpoäng Kronor/vårdtagare/år NKI-index (1-100)*

Alvesta 80 568 884 79

Markaryd 71 533 883 72

Tingsryd 62 556 995 76

Uppvidinge 68 587 780 70

Älmhult 79 582 039 73

* NKI=Nöjd-Kund-Index, Maxpoäng är 100

ranking av landets 290 kommuner
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Hur mår kommunens invånare?
Antal ohälsodagar hämtas från försäkringskassan och avser dagar med utbetald 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med 
sjuk- och aktivitetsersättning.

Hur mycket av hushållsavfallet återvinns?

0             10            20           30             40           50            60            70            80            90         100 %       

                                                           40    44      52                                                 84                                                                        
                                
 

andel återvunnet hushållsavfall
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Alvesta kommun
Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
Tfn: 0472-150 00 
klk@alvesta.se 
www.alvesta.se 

Markaryds kommun
Drottninggatan 11
285 22 Markaryd
Tfn: 0433-720 00
ks@markaryd.se
www.markaryd.se

Tingsryds kommun
Torggatan 12, Box 88,  
362 22 Tingsryd
Tfn: 0477-441 00
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se

Uppvidinge kommun
Kyrkbacken, Box 59, 360 70 Åseda
Tfn: 0474-470 00
ledningskontoret@uppvidinge.se 
www.uppvidinge.se

Älmhults kommun
Stortorget 1, Box 500,  
343 23 Älmhult
Tfn: 0476-550 00
info@almhult.se
www.almhult.se

Sveriges kommuner och landsting 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Tfn 08-452 70 00
info@skl.se
www.skl.se


