
 

Kommunernas kvalitet i korthet 2020 
Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK, har pågått sedan 2006 och omkring  

260 kommuner deltar. Syftet har sedan starten varit att ta fram ett 

kunskapsmaterial för förtroendevalda och KKiK har ett politiskt ägarskap. 

Nyckeltalen ska belysa kvalitet och kostnader i välfärdsuppdraget samt 

samhällsutveckling. Ett ledord har varit att begränsa antalet nyckeltal och 

uppgifterna ska ge en bild på övergripande nivå.  

 

Färgerna beskriver Marks kommuns resultat i förhållande till andra kommuners 

resultat. 

 

 Rött betyder att Marks resultat tillhör de 25 procent av kommunerna med sämst 

resultat 

 Gult betyder att Marks resultat är sämre än riksgenomsnittet (men dock inte de 25 

procent med sämst resultat) 

 Grönt betyder att Marks resultat är lika med eller bättre än rikssnittet. 

 

 

 

 

Barn och unga 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 84,0 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 153 782 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 84,0 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 83,6 

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 92,4 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 113 952 

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) 5,9 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 142 678 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 35,9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 24 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 4,9 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 75,8 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 75,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 76,2 
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Stöd och omsorg 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%) 69 

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 69 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 8 833 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 19 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 276 848 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 82 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 012 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, 

medelvärde 71 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 73 

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

medelvärde 38 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 68 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 5 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 95 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 94 

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal   

 

 

 

Samhälle och miljö 
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 32 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 68 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 19,4 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, delt som börjat arbeta el studera, andel (%) 32 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 457 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 25 

Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)  

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)  

 
På kolada.se finns fler uppgifter, utveckling över tid och du kan se resultatet för 

andra kommuner. 

 


