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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 
olika mått för att beskriva och jämföra de deltagande kommunernas 
kvalitet och effektivitet. 2018 har KKiK arbetats om utifrån ett behov 
av förnyelse. Mätområdena och måtten har setts över och KKiK delas 
numera in i följande tre områden:

• Barn och unga

• Stöd och omsorg

• Samhälle och miljö

2007 genomfördes den första KKiK-undersökningen tillsammans med 41 
kommuner. Under 2018 har cirka 260 kommuner deltagit i KKiK. Denna 
resultatrapport beskriver Hammarö kommuns resultat för 2018, dels i 
jämförelse med andra deltagande kommuner, och dels jämfört med 
Hammarö kommuns tidigare resultat i KKiK. 2018 års omarbetning av 
KKiK gör dock att det inte finns någon jämförelse bakåt i tiden för de 
mått som är nya från och med 2018.

Jämförelsen med andra kommuner görs genom en indelning i 
fyra grupper: de 25 % bästa kommunerna, de 25 % näst bästa 
kommunerna, de 25 % nästa sämsta kommunerna och de 25 % sämsta 
kommunerna i undersökningen. Vilken grupp Hammarö tillhör av de 
fyra grupperna kan man se genom den färgmarkering som anges. 
Färgmarkeringarna följer följande färgnyckel, se nedan:

Hammarö Kommuns  
Kvalitet i Korthet 2018

Färgnyckel

circle Hammarös resultat tillhör den bästa i gruppen i under sökningen.

circle Hammarös resultat tillhör den näst bästa i gruppen i under sökningen.

circle Hammarös resultat tillhör den näst sämsta gruppen i undersökningen.

circle Hammarös resultat tillhör den sämsta gruppen i 
undersökningen.
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Barn och unga

Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

Plats på förskola på önskat place-
ringsdatum, andel barn (%) 59% 61% 100% 0% circle

Analys Kommunen öppnade en ny förskola i januari 2018 med sex avdelningar och hade därmed 
begränsade möjligheter att börja introduktionen för barnen till önskat datum. Kommunen erbjöd istället olika 
introduktionsveckor för att uppstarten skulle bli så bra som möjligt för barnen. Detta gjorde att flera barn fick vänta 
på sin placering. Kommunen erbjöd tillfällig placering på annan enhet till sökt datum om familjerna var i stort 
behov av barnomsorg, men alla valde att invänta det erbjudna startdatumet till den nya förskolan.

Inskrivna barn per årsarbetare 
 i förskolan, antal

4,3 5,1 6,6 3,6 circle

Analys 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen i landet av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan enligt 
Skolverkets statistik. Även personaltätheten har förbättrats något nationellt. I Hammarö går det i genomsnitt 4,3 barn 
per årsarbetare (2017) jämfört med 5,0 barn året innan. Om vi ser till antalet barn per årsarbetare i landet så är siffran 
5,1. Vi kan konstatera att Hammarö har ett mycket positivt resultat utifrån detta mått. Trenden för de tre senaste 
åren har pekat på att Hammarö har lägre antal barn per årsarbetare i förskolan än den genomsnittliga andelen för 
kommunerna som deltog i undersökningen. Detta är anmärkningsvärt då antalet nya förskoleavdelningar öppnas 
kontinuerligt när kommunens befolkning ökar.

Hammarö är den kommun i riket som har flest utbildad personal i förskolan. Skolverkets riktmärke för barn som är 
1-3 år är 6-12 barn i gruppen och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Från januari till maj 2018 var den 
genomsnittliga barngruppsstorleken i Hammarö kommun 15,8 barn. Motsvarande siffra för hösten, dvs augusti 
till december 2018 var 14,6 barn. Verksamheten har med andra ord högre tryck under våren. Totalt sett är dock 
den genomsnittliga barngruppsstorleken för 2018 15,2 barn, vilket landar inom den övre kanten utifrån Skolverkets 
rekommendationer och även inom den genomsnittliga barngruppsstorleken i landet enligt senaste mätningen.

Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 153 409 147 445 194 470 115 548 circle

Analys När det gäller den totala kostnaden för förskolan per inskrivet barn så har kostnaden ökat sedan 2015 och 
framåt. I jämförelse med det genomsnittliga värdet i riket så är kostanden i Hammarö något högre, ca 5 000 kr mer 
per inskrivet barn. Vid närmare analys kan man konstatera att den öppna förskolan har en högre kostnad över tid 
än majoriteten av kommuner i landet, men sett utifrån de totala kostnaderna utgör denna verksamhet en liten del. 
Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i 
föräldrarollen och verksamheten är avgiftsfri.

Den kostnad inom förskolan som sticker ut i jämförelse med andra kommuner är framför allt kostnaden för lokaler, 
dvs en faktor som ansvariga förskolechefer har svårt att påverka i sin budget. Kommunen har ett växande barnantal 
och därför har kommunen byggt flera paviljongförskolor de senaste åren som löser behovet av förskoleplatser i 
väntan på att nya permanenta förskolor ska bli färdigbyggda.

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

80% 71% 100% 39% circle

Analys Av den totala andelen elever som nått kravnivån i svenska, årskurs 3, visar samtliga delprov i kommunens 
skolor en högre andel elever som klarat kravnivån i jämförelse med genomsnittliga andelen i riket. Hammarö har 80 
% och motsvarande siffra i riket är 71 %. Framför allt har delproven som prövar förmågorna läsa berättande text, läsa 
faktatext och skriva faktatext starka resultat, men delprovet som prövar stavning och interpunktion har något lägre 
resultat än övriga delprov.

Analysen av måttet visar att Hammarö har stabila och goda resultat över tid. Skolornas sätt att organisera och leda 
sin verksamhet, variation av arbetssätt och professionella lärarinsatser har stor betydelse för kommunens positiva 
resultat. Kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser för samtliga lärare i kollegial anda är en annan 
framgångsfaktor som bidrar till positiva kunskapsresultat och goda förutsättningar för en mer likvärdig utbildning.
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Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

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

95% 88% 99% 68% circle

Analys När det gäller elever med lägst betyget E i matematik i årskurs 6 redovisas dessa med start från 2013 
då det var första året som betygsstatistik kunde samlas in. Sedan starten 2013 har Hammarö haft en positiv 
resultatutveckling i både matematik och svenska i jämförelse med rikets och länets kommuner. I matematik har 
både pojkar och flickor legat över riksgenomsnittet. I svenska har pojkarnas resultat legat över riksgenomsnittet över 
tid, medan flickornas resultat har legat strax under rikssnittet. I dessa två ämnen har Hammarö arbetat fram en unik 
kunskapsuppföljningsmodell som är kommungemensam och gäller samtliga skolor och elever. KGU, som denna 
modell förkortas, sträcker sig från förskoleklass till år 9. KGU är en bidragande faktor till de positiva resultaten och 
utgör ett viktigt stöd för lärare när de planerar sin undervisning och de aktiviteter som krävs för att ta nästa steg.

Analysen av måttet visar att Hammarö har stabila och goda resultat över tid. Skolornas sätt att organisera och 
leda sin verksamhet, variation av arbetssätt och professionella lärarinsatser har stor betydelse för de positiva 
resultaten. Kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser för samtliga lärare i kollegial anda är en annan 
framgångsfaktor som bidrar till positiva kunskapsresultat och goda förutsättningar för en mer likvärdig utbildning.

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

93,2% 82% 96% 51% circle

Analys Hammarö har över tid legat bland de bästa kommunerna i landet när det gäller antal elever i årskurs 9 som 
är behöriga till yrkesprogram. Så ser även resultatet ut detta år. På Hammarö är 93,2 procent av eleverna behöriga 
och det kan sättas i relation till den genomsnittliga andelen i riket som är 82 %. Eleverna har goda förutsättningar att 
starta, genomföra och slutföra sin yrkesförberedande utbildning.

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

76,2% 70% 87% 42% circle Window-Minimize

Analys Värdet avser år 2016. Elever i årskurs 9 som är nöjda med skolan som helhet får ett högre värde än 
genomsnittet i landet. I skolinspektionens elevenkät var andelen nöjda elever på Hammarö 76,2 procent och 
motsvarande siffra i riket var 70 %. Inom detta kriterium tillhör kommunen 25 % av landets bästa kommuner enligt 
aktuella mått.
Eleverna upplever att de vet vad som krävs för att nå kunskapskraven, lärarna förväntar sig att eleverna ska göra 
sitt bästa och eleverna upplever även att de kan nå kunskapskraven om de försöker. Andra kriterier som visar på 
starka resultat i undersökningen är att eleverna upplever att det finns ordningsregler på skolorna och att de vuxna på 
skolorna reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. Elevhälsan finns tillgänglig för eleverna i hög grad (år 9) 
enligt skolinspektionens enkät.

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%) 89% 83% 98% 55% circle Window-Minimize

Analys Värdet avser år 2016. Elever i årskurs 9 som upplever att de är trygga får ett högre värde än genomsnittet i 
landet. I skolinspektionens elevenkät var andelen nöjda elever 89 procent på Hammarö och motsvarande siffra i 
riket är 83 %. Inom detta kriterium tillhör kommunen 25 % av landets bästa kommuner enligt aktuella mått. Resultatet 
kan även bekräftas utifrån den regionala elevhälsodatabasen, ELSA, som också visar att eleverna känner sig trygga 
på Hammarö i högre grad än i övriga länet. I skolinspektionens enkätsvar baserat på vårdnadshavarna (2017) så ser 
vi de har samma uppfattning som eleverna kring trygghet i skolan, vilket är positivt.
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Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

Kostnad grundskola F-9  
hemkommun, kr/elev 97 350 110 117 154 174 89 328 circle

Analys Värdet avser år 2017. Den totala kostnaden för grundskolan (F-9) för kalenderåret 2017 är 97 530 kr/elev. 
Hammarö har en lägre kostnad totalt sett i jämförelse med genomsnittskostnaden i riket som är 110 117 kr/elev. 
Denna trend har varit genomgående de senaste 18 åren. Kostnaden är beräknad utifrån bruttokostnad minus 
interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner för förskoleklass och grundskola, dividerat 
med antal elever som är folkbokförda i kommunen. Kostnaden för skolskjuts ingår. Om man jämför kostnaden för 
grundskolan med kalenderåret 2016 så är kostnaden på samma nivå. Grundskolans verksamhet är kostnadseffektiv i 
jämförelse med andra kommuner i landet. Det medvetna sättet att leda, styra och organisera verksamheten har stor 
betydelse för kostnadseffektiviteten.  
Ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga nivåer är en annan viktig orsak till den positiva kostnadseffektiviteten.

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

84,80% 65% 100% 0% circle Window-Minimize

Analys Hammarös resultat finns av oklar anledning inte med i den KKiK-rapport som tas fram av SKL. Siffran 
för de elever som är hemmahörande i Hammarö kommun har därför räknats fram särskilt av kommunens 
bildningsförvaltning. En hög andel elever som bor i Hammarö kommun slutför sin utbildning på gymnasiet, och har 
därmed goda chanser för att komma vidare ut i arbetslivet eller till vidare studier som ung vuxen i vårt samhälle.

Kostnad gymnasieskola  
hemkommun, kr/elev 113 671 129 278 209 412 84 680 circle

Analys Värdet avser år 2017. Kostnaden för gymnasieskola för Hammarö kommun angivet i kr/elev är 113 671 kr. 
Hammarö kommun ligger under rikssnittet. Kostnaden per elev har minskat sedan föregående mätning från 2016 
som redovisade 121 793 kr/elev. Gymnasieskolans verksamhet ger signaler om att vara kostnadseffektiv. Från och 
med januari 2019 så har Hammarö kommun ett huvudmannaansvar även för gymnasiet. (Kostnaden i detta mått 
säger dock ingenting om kvalitetsarbetet i den pedagogiska verksamheten.)

Stöd och omsorg

Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Störst 
värde

Minsta 
värde

Be - 
dömning Trend

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

80% 75% 100% 29% circle Window-Minimize

Analys Brukarbedömning inom individ- och familjeomsorg (IFO) är ett nytt mått då nationella undersökningar 
inom området började genomföras först 2018. Resultatet är mycket glädjande, framför allt med tanke på att 
tillgängligheten till IFO i kommunen var försämrad under hela 2018 i samband med renoveringen av ordinarie 
lokaler.
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Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Störst 
värde

Minsta 
värde

Be - 
dömning Trend

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

73% 79% 99% 14% circle

Analys Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd är ett nytt mått 
och det jämförelsevis dåliga resultatet kräver analys och åtgärdsplan. Det kan också vara viktigt att se över om det 
underlag man får ut från förvaltningens verksamhetssystem är korrekt i förhållande till måttets anvisningar, vilket inte 
alltid är fallet i samband med att nya mått införs. Anledningen till att man bör se över underlaget är att statistiken för 
antal personer som har försörjningsstöd och antal personer som går vidare till APH visar en annan bild.

Väntetid i antal dagar från ansö-
kan till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde

16 16 81 1 circle

Analys Ett mått där Hammarö numera tillhör den näst sämsta gruppen av kommuner. Förvaltningen har dock full koll på 
vad detta beror på. Under 2017/2018 har allt fler kommuner börjat använda sig av nya metoder i handläggningen av 
försörjningsstöd, RPA eller automatiserade processer. Hammarö är på väg att införa detta, och förhoppningsvis kommer 
både upphandling och projektstart för digital medarbetare att ske under året.

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv

2 718 4 049 11 423 1 627 circle

Analys Värdet avser år 2017.

Hammarö tillhörden bästa gruppen i undersökningen vilket är positivt, men också förväntat med tanke på kommunens 
socioekonomiska struktur. Utmaningen blir att bibehålla detta goda resultat framöver.

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

0 150 509 0 circle

Analys När man ser resultatet för detta mått så är det lätt att tro att det är något fel i inrapporteringen, men det är det 
inte. Utifrån inrapporteringsperiod inkom det ingen ansökan om boende under aktuell period.

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

74% 83% 100% 44% circle

Analys Måttet anger andel av maxpoäng för 10 olika delmått. Hammarö har sänkt sitt resultat de senaste åren och tillhör 
nu de sämsta kommunerna. Ett arbete med kvalitetsaspekter inom LSS grupp och serviceboenden är påbörjat under 
2018 som en del i arbetet med att ersätta lokaler som inte längre är helt ändamålsenliga, och beslut om byggnation av 
en ny gruppbostad är fattat.

Brukarbedömning  daglig verk-
samhet LSS  - inflytande, andel (%)

– – – – – –

Hammarö har ej deltagit i undersökningen.

Kostnad funktionsnedsättning to-
talt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning 
från FK enl SFB, kr/inv

6 024 6 473 11 886 1 399 circle

Analys Värdet avser år 2017.
Stora neddragningar har genomförts inom området de senaste åren vilket visar sig i resultatet.
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Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

Väntetid i antal dagar från an-
sökningsdatum till erbjudet inflytt-
ningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde

76 53 156 1 circle

Analys Ett mått där kommunen under en längre tid tillhört de allra sämsta kommunerna i landet. Under 2018 ökade 
kön till särskilt boende lavinartat och väntetiderna för att få en plats på äldreboende har varit mycket långa under 
hela året. Bygget av det nya särskilda boendet är igång, men det kommer inte att stå klart förrän sommaren 2020.

Personalkontinuitet, antal per-
sonal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medel-
värde

12 15 24 6 circle

Analys Hemtjänstprojektet har gjort att Hammarö kommun nu är bland de bästa kommunerna i landet när det 
gäller kontinuitet i hemtjänsten, vilket är mycket glädjande då kontinuitet har en koppling till trygghet och nöjdhet i 
hemtjänsten. Mindre grupper, bättre planering och färre vikarier är några av orsakerna.

Kvalitetsaspekter särskilt boen-
de äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng

70% 64% 93% 29% circle

Analys Måttet anger andel av maxpoäng för 15 olika delmått. Hammarö placerar sig i år i den näst bästa gruppen 
i undersökningen. De kvalitetsaspekter som efterfrågas beaktas särskilt i processen med projektering av nytt särskilt 
boende

Brukarbedömning särskilt boen-
de äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%)

86% 82% 100% 44% circle

Analys Hammarö tillhör de näst bästa kommunerna i undersökningen. Hammarö har haft goda resultat i särskilt 
boende ända sedan 2011. Den förbättringen är ett resultat av ett målmedvetet arbete med kvalitets-, bemötande- 
och värdegrundsfrågor.

Brukarbedömning hemtjänst äld-
reomsorg -  helhetssyn, andel (%) 91% 91% 100% 67% circle

Analys Hammarö tillhör de näst bästa kommunerna i undersökningen. En glädjande utveckling där kommunen 
tidigare har haft sämre resultat.

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 239 748 243 986 356 056 168 927 circle

Analys Hammarö placerar sig i årets mätning bland de näst sämsta kommunerna, ett resultat som kommer att leda 
till en analys för att se om det finns åtgärder som behöver vidtas.
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Samhälle och miljö

Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

Andel som får svar på e-post inom 
en dag, (%)

– – – – – –

Analys Hammarö har ej deltagit i undersökningen.

Andel som tar kontakt med kommu-
nen via telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, (%)

– – – – – –

Analys Hammarö har ej deltagit i undersökningen.

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

– – – – – –

Analys Hammarö har ej deltagit i undersökningen.

Valdeltagande i senaste  
kommunvalet, (%)

89,6% 84% 93% 63% circle

Analys Måttet kring valdeltagande kan enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ses som en indikation på 
delaktighet i samhällslivet. Valresultatet ger information om upplevd tillit till kommunen och förtroende för samhället. 
Valdeltagandet till kommunfullmäktige i Hammarö kommun är bland det högsta i landet, och 2018 var valdeltagandet 
ännu högre än 2014.

Öppethållande huvudbiblioteket, 
timmar/vecka

37 53 112 0 circle

Analys Värdet avser år 2017. Öppethållandet på biblioteket i Skoghall har under senare tid försämrats beroende 
på besparingskrav inom bildningsförvaltningen.

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

– – – – – –

Analys Hammarö har ej deltagit i undersökningen.

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

56% 37% 90% 0% circle Window-Minimize

Analys Värdet avser år 2017.  
Hammarö har inriktat sig på att skapa förutsättningar för ett tryggt mottagande genom att se situationen utifrån 
individens behov. Kommunen har arbete i fokus snarare än omhändertagande. När de nyanlända kommer till Hammarö 
är de Hammaröbor med samma rättigheter och skyldigheter som andra invånare, men vissa behöver extra stöd under 
etableringstiden. Kommunen har ett tätt samarbeta med arbetsförmedlingen och civilsamhället, dvs volontärer och 
faddrar som gör allt från att skjutsa till att hjälpa till med läxor. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket lyckosamt och 
Hammarö har därmed en hög andel som börjat arbeta eller studera både under och efter etableringstiden.
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Mått Hammarös 
Utfall 2018

Genomsnitt 
nätverket

Största 
värde

Minsta 
värde

Be-
dömning Trend

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Totalt, NKI

67 71 92 46 circle

Analys Värdet avser år 2017. Resultatet visar en försämring, då NKI är 67 jämfört med föregående år då NKI låg på 80. Det 
försämrade resultatet bedöms bero på många inkommande ärenden, längre handläggningstider och fler negativa beslut 
på miljö- och byggförvaltningen.

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

– – – – – –

Analys Inget värde finns inrapporterat för Hammarö kommun.

Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar enl MFS, %

17,6% 35% 80% 0% circle

Analys För fjärde året i rad minskar andel miljöfordon på grund av en högre kostnad för miljöfordon, att tankning 
av fordonsgas anses ta för lång tid och att elbilarna anses ha räckviddsproblem, med mera. Vidare har man i vissa 
verksamheter ställt funktionskrav som miljöfordonen inte har. En kortsiktig lösning sker inom flera verksamheter, som bytt till 
HVO i sina dieselfordon för att minska andelen fossilbaserat bränsle och minska påverkan på klimatet.

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

25% 29% 74% 8% circle

Analys Värdet avser år 2017. Hammarö kommun har under år 2017 fått en besparing i medlen till ekologiska livsmedel, vilket 
också syns i resultatet. Resultatet är en sänkning med 5 % jämfört med år 2016.



 


