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Kolada Tillgänglighet
Antal 

nyckeltal

Nyckeltals-

ID Titel 2015 2016 2017

Medelvä

rde 

1 U00412
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 

arbetsdagar?  Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 70 73 59 86

2 U00413

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar 

på en enkel fråga? Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 

på en enkel fråga, (%) 41 56 49 51

3 U00486

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 

en enkel fråga till kommunen?  Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 

(%)  - 79 80 81

4 U09403
Hur många timmar/vecka har huvudbibliotekets  öppet utöver  08-17 på vardagar? 

(timmar/vecka) 3 3 3

4 U07460
Hur många timmar/vecka har  återvinningscentralen öppet utöver 08-17 på vardagar? 

timmar/vecka) 8 8 8

5 U11401
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat 

placeringsdatum?  Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 81 80 65 60

6 U11402

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom 

förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?  ( Väntetid i antal dagar för de barn som inte 

fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde) 30 31 41 30

7 U23401

Hur lång är väntetiden i snitt(dagar) för att få en plats på ett äldreboende från ansökan till 

erbjudande om plats?  (Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde) 24 44 66 57

8 U31402

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 

(Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd, medelvärde)

ingen 

mätning 8 2 16

Kolada Trygghet
Antal 

nyckeltal

Nyckeltals-

ID Titel 2015 2016 2017

Medelvä

rde 

9 N15533

Hur trygga är eleverna i skolan?  (Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

andel (%) Nytt 2016 - 82,8 79

10 U21401

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 

(Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde) 12 15 15 15

11 N11102

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerad) Inskrivna barn per 

årsarbetare  i förskolan, antal 6,1 6,1 5,2

Kolada Delaktighet
Antal 

nyckeltal

Nyckeltals-

ID Titel 2015 2016 2017 Medelvärde 

13 U00415

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?  Informationsindex för kommunens 

webbplats - Totalt 82 72 65 79

14 U00416

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 

( Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng) 56 65 59 57

N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 81,3 81,3 81,3

Kolada Effektivitet
Antal 

nyckeltal

Nyckeltals-

ID Titel 2015 2016 2017

Medelvä

rde 

15 N11008 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? ( Kostnad förskola, kr/inskrivet barn) 117 663 128 355 142 000

16 a N15543

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen? Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) 79,6 66,4 63,5 76

16 b N15474

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Elever i åk 3 som 

deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, 

genomsnittlig andel (%) 62 66 63 69

17 N15428

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.  Elever i åk. 9 som är 

behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 84,0 78,9 77,4 84

19 U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 362 371 476 440

18 N15535

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9.  Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola 

som helhet, positiva svar, andel (%). Nytt 2016 - 67,7 70

20 N17461

Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen.  Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 71,9 74,1 73,0 72

21 N17005 Kostnad per elev i ett gymnasieprogram . Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 109 229 116 901 128 000

22 U23432 Vilka kvalitetsaspekter finns inom  särskilt boende  äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 52 54

23 N23009 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende ?  Äldreomsorg, kr/brukare 864 992 866 686 898 000

24 U23471

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.  Brukarbedömning 

särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

ingen 

mätning

ingen 

mätning 83 83

25 U21431 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst i äldreomsorg finansierad av kommunen? andel (%) av maxpoäng61 58 61

26 N21010

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?  Kostnad hemtjänst 

äldreomsorg, kr/brukare 402 888 377 111 268

27 U21468

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. (Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)) 97 96 95 92

28 U28423 Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 74 84 80

29 U33400 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

ingen 

mätning 98

ingen 

mätning 78

https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16676&tab_id=74586


Kolada Samhällsutvecklare
Antal 

nyckeltal

Nyckeltals-

ID Titel 2015 2016 2017

Medelvä

rde 

30 N00914 Andelen förvärvsarbetare i kommunen.  (Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)) 79,0 79,7 79

31 N31807

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?  Invånare som någon gång under året 

erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. 3,7 3,9 4,2

32 U00901

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?  Nyregistrerade företag 

helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 6,1 6,2 4,4 5,2

33 U07451

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

ingen 

mätning

ingen 

mätning

ingen 

mätning 72

34 N00938

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?  Sjukpenningtalet, dagar/registrerad 

försäkrad 12,2 11,8 12,1

35 U07414

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?  Hushållsavfall som 

samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 40 34 39

36 U00437

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Miljöbilar av 

personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 42,9 42,7 47,3 34

37 U07409

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?  Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet under årets 6 första månader enligt KKiK, andel (%) 14 17 18 28




