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KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 

Beskrivning: 

För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i 
kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i det nationella kvalitetsnätverket Kommunens 
Kvalitet i Korthet, KKiK. Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande 
till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Över 260 kommuner deltar i årets 
mätning som leds och sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner. 
 
Bredvid måtten används symboler med färgerna rött, gult och grönt för att visa hur kommunens 
resultat ligger till jämfört med andra kommuner i undersökningen. För varje mått rangordnas alla 
kommuner efter sina resultat: 
 
Grön: Bästa 25%   
Gul: Mittersta 50%   
Röd: Sämsta 25%   
Streck: Ingen data tillgänglig 
 
Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte 
om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd 
färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 

Barn och unga 

 Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Jämf 
2018 

Jämf 
2019 

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) - 78 20 65 62 59 

 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 4,8 5 5,4  5,1  

 Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 151 164 165  152  

 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

71 79 75 79 71 74 

 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

93,8 92,2 92,7 91,9 87,8 85,9 

 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

94,7 80,1 89 95 81,9 81,4 

 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

92,4 93,8 91,7 94,5 84 83 

 
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 
svar, andel (%) 

66,3 - 66,9 - 66,7 - 

 Kostnad grundskola F-9 hemkommun, tkr/elev 98 106 111  114  

 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 

92,6 93,2 90,1 86,2 65,3 62,5 

 Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 136 142 149  133  

 
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv 0-20 år 

37 36,2 31,3  45,8  

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 32 30 29  27  

 
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 
7-15 år, (%) 

36 26 32  27  
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Stöd och omsorg 

 Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Jämf 
2018 

Jämf 
2019 

 
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

74 85 82 85 79 79 

 
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde 

21 22 18 13 15 15 

 Kostnad individ- och familjeomsorg, tkr/inv 3 3 3  4  

 
Brukarbedömn. gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid 
hemma, andel (%) 

- - - 82 - 80 

 Brukarbedömn. daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%) - - - 78 - 73 

 
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl SFB, tkr/inv 

7 7 8  7  

 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

58 69 132 71 53 67 

 
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

10 - 11 10 15 16 

 
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng 

- - - 52 - 51 

 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

83 84 75 80 82 82 

 Brukarbedömn. hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 93 97 95 95 91 90 

 Kostnad äldreomsorg, tkr/inv 80+ 214 224 223  249  

Samhälle och miljö 

 Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Jämf 
2018 

Jämf 
2019 

 Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%) - 78 91 100 80 84 

 
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, andel (%) 

74 78 78 81 53 56 

 
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

76 83 91 85 85 88 

 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng - - - 51 - 59 

 
Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

- - 51  37  

 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%) 

- - 71  47  

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 87 79 82  73  

 
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut 
för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, ant dgr 

- - 83  62 48 

 
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som 
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal dagar 

- - 67  24 10 

 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 514 625 585  499  

 Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel (%) 41,3 44,4 52,4 54,7 37,6 34,5 

 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela 
året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 

40 37 28  30  


