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Många nya

Titel 2016 2017 2018

Område Barn och unga
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat 

placeringsdatum?  Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 80 65 94

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

årsarbetare  i förskolan, antal 6,1 5,5 5,0

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? ( Kostnad förskola, kr/inskrivet barn) 128 355 140 902 143 784

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. 

svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 70 60 61

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 80,3 90,2 86,9

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 78,7 71,3 79,5

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%). Nytt 2016. Görs 

vartannat år 67,7 - 67,8

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

andel (%) Nytt 2016. Görs vartannat år. 82,8 - 87,4

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 107 590 112 062 121 944

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) 35,0 ….. 27,8

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 116 901 121 881 136 756
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Område Stöd och Omsorg
Brukarbedömning inom individ och familjeomsorg totalt -förbättrad situation efter kontakt med 

socialtjänst, andel (%) - - 67,0

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel 

(%) - - 77
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Ny 

avgränsning 8 2 5

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 5 895 5 880 6 114

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde   -   -   -

Kvalitetsaspekter  LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 84 80 72

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%) - - 45

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 6 117 6 570 6 470

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

medelvärde 44 66 60
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) 15 15 17

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng - 54 46

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

särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

ingen 

mätning 83 87

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

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

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 252 422 251 195 258 049
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Område Samhälle och miljö
Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 54 78
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, 

(%) 56 49 61

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 79 80 85

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)  (2014 81,3%) 81,3 81,3 84,5

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 47 47 47

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 

studerat, andel (%) - 28 29

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 19 50 45

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

ingen 

mätning

ingen 

mätning

ingen 

mätning

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

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

personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 42,7 48,9 54,5

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

(%)
17 18














