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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2020   

Åmåls kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK) som har ambi=onen a> i e> övergripande perspek=v beskriva kommunens kvalitet och 
kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner.  

Nyckeltalen möjliggör jämförelser med andra kommuners resultat, men visar också på utvecklingen i 
den egna kommunen över =d. A> jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra =ll 
förbä>ringar och verksamhetsutveckling.  

Det grundläggande syHet med KKiK har sedan starten varit a> ta fram e> kunskapsmaterial som 
stärker de förtroendevalda i a> styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Innan projektets 
start bjöds e> antal kommunstyrelseordföranden in =ll SKR för a> ge sin bild av vilka områden som är 
väsentliga a> ha kunskap om.  

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för a> mäta kommunens presta=oner inom tre områden:  

• Barn och unga  

• Stöd och omsorg  

• Samhälle och miljö  

De nyckeltal som ingår i KKiK varierar något från år =ll år. I KKiK 2020 har några av nyckeltalen från 
2019 utgå> och andra har =llkommit.  

När KKiK-resultaten redovisas använder SKR en färgsä>ning som innebär a> de 25 procent av 
kommunerna som har högst resultat får grön markering, de 25 procent av kommunerna som har lägst 
resultat får röd markering och övriga kommuner får gul markering. Färgen i tabellen visar därmed 
Åmåls kommuns resultat i förhållande =ll övriga kommuner. Färgen i sig visar därmed inte om 
resultaten är bra eller dåliga.  

25 % av kommunerna med högst resultat 
50 % av kommunerna som har resultat i mi>en 
25 % av kommunerna med lägst resultat 

Samtliga nyckeltal och resultat för alla kommuner finns i databasen Kolada, www.kolada.se 

Åmåls kommuns resultat presenteras =llsammans med medelvärden för kommuner med liknande 
socioekonomisk struktur samt medelvärdet för alla kommuner. 

• Kommuner med liknande socioekonomisk struktur - bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respek=ve äldre i 
befolkningen. 

• Medelvärdet för alla kommuner - beskriver genomsni>et för Sveriges kommuner, hur det ser 
ut i en genomsni>lig kommun.   
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Åmåls kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet 2020 

Barn och unga 2018 2019 2020

Medelvärdet 
för 

kommuner 
med liknande 

socio-
ekonomi

Medel-
värdet för 

alla 
kommuner 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal

4,9 4,7 5,0 5,2

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 146 451 155 647 155 426 154 651

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

70 75 *1) *1) *1)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matema=k, 
kommunala skolor, andel (%)

84,1 80,0 82,2 79,1 86,8

Elever i åk 9 som är behöriga =ll yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%)

78,3 82,8 77,9 74,1 83,4

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

77,8 83,2 78,2 78,4 84,6

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

58,0 63,4 58,6 64,6

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idro> och hälsa, 
kommunala skolor, andel (%)

91.0 94.6 96.7 87,1 91,4

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 110 962 115 318 119 308 117 032

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

76,1 71,6 76,4 58,6 65,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%)

64,6 60,5 66,3 67 70,4

Gymnasieelever med ogil=g frånvaro, kommunala 
skolor, andel (%) (-2019)

3,6 0,4 11,6 7,8

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 124 737 130 146 141 319 135 959

Ak=vitets=llfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år

104,5 104,5 42 59,4

Deltagar=llfällen i idro>sföreningar, antal/inv. 7-20 år 32 32 24 27

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 17 19 13 15
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Stöd och omsorg 2018 2019 2020

Medelvärdet 
för 

kommuner 
med liknande 

socio-
ekonomi

Medel-
värdet för 

alla 
kommuner 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 
förbä>rad situa=on, andel (%)

63 - - 78 77

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd e> år eHer avslutat försörjningsstöd, 
andel (%)

76 76 78 79 78

Vänte=d i antal dagar från ansökan =ll beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde

9 10 9 17 16

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 156 5 140 5239 4533

Vänte=d i antal dagar från beslut =ll första erbjudna 
infly>ningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde

 74 99 159

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs 
all=d hemma, andel (%)

76 - 91 80

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren 
får bestämma om saker som är vik=ga, andel (%)

- 84 - 66 73

Kostnad funk=onsnedsä>ning totalt (SoL, LSS, SFB), 
minus ersä>ning från FK enl. SFB, kr/inv.

8 437 8 594 8363 6963

Vänte=d i antal dagar från ansökningsdatum =ll 
första erbjudna infly>ningsdatum =ll särskilt boende, 
medelvärde

74 163 110 93 64

Personalkon=nuitet, antal personal som en 
hemtjäns>agare möter under 14 dagar, medelvärde

19 17 14 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
(%) av maxpoäng (ny defini:on från 2019)

 32 20 51 53

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%)

90 90 86 83 81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%)

93 91 90 91 90

Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 80+ 233 086 231 617 224 811 248 135
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Färg- och teckenförklaring 
25 % av kommunerna med högst resultat 
50 % av kommunerna som har resultat i mi>en 
25 % av kommunerna med lägst resultat 
Ingen data. UppgiH för 2020 är inte =llgänglig i januari 2021. 2019 års värde ingår därför i KKiK 2020 

- Borgall     
                         *1)  pga Covid-19 genomfördes inte na=onella prov 2020  
För kostnadsmå>en avser grön färg kommuner med lägst kostnad och röd färg kommuner med högst kostnad per barn/invånare.

Samhälle och miljö 2018 2019 2020

Medelvärdet 
för 

kommuner 
med liknande 

socio-
ekonomi

Medel-
värdet för 

alla 
kommuner 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 65 79 94 80 87

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

50 59 50 66 56

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

76 81 81 86 84

Delak=ghetsindex, andel (%) av maxpoäng (avser 
möjlighet :ll medborgardelak:ghet i kommunen)

 56 35 42 56

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

39 39 20 43 36

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år =digare, andel (%)

42 52 41 45

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

38 12 25 35

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (avser 
kommunens myndighetsutövning)

83 84 71 73

Handläggnings=d (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig =ll beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

 - 22 23

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 552 492 503

Miljöbilar i kommunorganisa=onen, andel (%) 57,5 53,7 50,8 37,7 32,4

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%)

20 22 29 30
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