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Bakgrund 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar drygt 260 kommuner. Det 

grundläggande syftet sedan starten har varit att ta fram ett konskapsmaterial som stärker de 

förtroendevalda i dialogen med medborgarna. Av denna anledning bjöds ett flertal 

kommunstyrelseordföranden in till SKL för att ge sin bild av vilka områden som var väsentliga att ha 

kunskap om i projektets inledande fas. Under åren har dessa områden och de cirka 40 mått som 

projektet har mätt årligen förbättrats samtidigt som jämförbarheten mellan åren eftersträvs att 

bibehållas. Dessa mått insamlas antingen genom att kommunerna själva inrapporterar det eller 

genom att statistik från olika ansvariga källor (ex SCB, Skolverket, Avfall Sverige). 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge en sammanfattning av mätningen som skedde under 2017 och 

rapporterades under början av 2018, för att underlätta analysen för förtroendevalda och 

tjänstepersoner som är intresserade av resultaten. Denna rapport ger även möjlighet att peka ut 

vilka områden som djupare analys kan tänkas önskas.  

Övergripande resultat 
En mer detaljerad översikt av samtliga mått för Robertsfors del i kontrast med resten av de 

undersökta kommunerna kan hittas i den avslutande delen ”Översikt av resultaten”.  Se ”Noterade 

resultat” för en sammanställd lista av utmärkande förbättringar/försämringar samt saknade 

uppgifter (se sida 5). 

Undersökningens 37 olika mått och Robertsfors resultat för 2017, är: 

1. Hur stort antal av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar?  
(Robertsfors = 78%) 

2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga?  
(Robertsfors = 48%) 

3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kommunen?  
(Robertsfors = 81%) 

4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet 
utöver tiden 08-17 på vardagar? 
(Robertsfors = ej mätt) 

5. Hur stor andel av de som erbjudits plants inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum?  
(Robertsfors = 52%) 

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?  
(Robertsfors = 15 dagar) 

7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats?  
(Robertsfors = ej mätt) 

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 
(Robertsfors = ej mätt) 
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9. Hur trygga är eleverna i skolan?  
(Robertsfors = 83%) 

10. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 
(Robertsfors = 14 personer) 

11. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?  
(Robertsfors = 4,7 barn) 

13. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?  
(Robertsfors = 85%) 

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?                   
(Robertsfors = ej mätt) 

15. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?  
(Robertsfors = 167 tusen kr per år) 

16. A) Vilka resultat når elever i årskurs 6 i kommunen, andel som får godkänt i alla ämnen? 
(Robertsfors = 67%) 
B) Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven, andel som 
uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena? 
(Robertsfors = 74%) 

17. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?  
(Robertsfors = 82%) 

18. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9?  
(Robertsfors = ej mätt) 

19. Kostnad per betygspoäng?  
(Robertsfors = 456 kr per betygspoäng) 

20. Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen?  
(Robertsfors = 76%) 

21. Kostnad per elev i gymnasieprogram?  
(Robertsfors = 138 tusen kr per elev) 

22. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?  
(Se översikt av resultaten) 

23. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?  
(Robertsfors = 915 tusen kr per år) 

24. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende?  
(Robertsfors = 89%) 

25. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?  
(Se översikt av resultaten) 

26. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?  
(Robertsfors = 167 tusen kr per år)  

27. Andel brukare som är ganska mycket nöjda med sin hemtjänst?  
(Robertsfors = 96%) 

28. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?  
(Se översikt av resultaten) 

29. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? 
(Robertsfors = ej mätt) 

30. Andelen förvärvsarbetande i kommunen?  
(Robertsfors = 81%) 

31. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?  
(Robertsfors = 2.8%) 

32. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?  
(Robertfors 3.5%) 

33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 
(Robertsfors = ej med i mätningen Insekten) 
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34. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?  
(Robertsfors = 15.9) 

35. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?  
(Robertsfors = 23%) 

36. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?  
(Robertsfors = 11%) 

37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?  
(Robertsfors = Ej mätt) 

Noterade resultat 
Baserat på resultaten från mätningen 2017 och resultaten från mätningen året innan kan följande 

särskilda resultat noteras:  

Förbättringar: 
- Mått 3: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via 

telefon ställt en enkel fråga till kommunen?  
(Förbättring från 65% till 81%) 

- Mått 5: Hur stor andel av de som erbjudits plants inom förskoleverksamheten har fått plats 
på önskat placeringsdatum?  
(Förbättring från 6% till 52%) 

- Mått 6: Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?  
(Förbättring från 33 till 15 dagar) 

- Mått 20: Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen  
(förbättring från 67% till 76%) 

- Mått 26: Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?  
(Förbättring från 176 tusen kr per år till 167) 

- Mått 31: Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?  
(Förbättring från 3.8% till 2.8%) 

Försämringar:  
- Mått 1: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom 

två arbetsdagar?  
(Försämring från 85% till 78%) 

- Mått 16A: Vilka resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?  
(Försämring från 85% till 67%) 

- Mått 17: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?  
(Försämring från 89% till 82%) 

- Mått 19: Kostnad per betygspoäng?  
(Försämring från 413kr till 456kr) 

- Mått 22: Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 
- Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet 
per dag under helgen, andel  
(Försämring från 23% till 0%) 
- Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma 
aktiviteter under vardagar, andel  
(Försämring från 72% till 48%) 

- Mått 25: Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? 
– Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien  
(Försämring från ”Ja” till ”Nej”) 
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- Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp  
(Försämring från ”>en gång/vecka” till ”En gång/vecka”) 
- Hemtjänsttagaren erbjud städning  
(Försämring från ”>två r.o.k.” till enbart ”1 r.o.k.”) 

- Mått 34: Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?  
(Försämring från 15 till 15.9 sjukpenningsdagar) 

Saknade resultat: 
- Mått 4: Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen 

öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?  
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen) 

- Mått 7: Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan 
till erbjudande om plats?  
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen) 

- Mått 8: Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid 
nybesök?  
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen) 

- Mått 14: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen) 

- Mått 18: Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9  
(p.g.a. Robertsfors kommun inte deltog i Skolinspektionens undersökning) 

- Mått 29: Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 
insats/utredning  
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen). 

- Mått 33: Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för 
företagen?  
(p.g.a. Robertsfors kommun inte är med i mätningen ”Insikten”) 

- Mått 37: Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?  
(p.g.a. Robertsfors kommun ej gjort den egna undersökningen) 
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Översikt av resultaten 

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

arbetsdagar? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 78% 

Robertsfors 2016: 85% 

Medelvärde 2017: 86% 

Medelvärde 2016: 86% 

Lägst och högst 2017: Orsa (56%) och Burlöv m.fl. (100%) 

Lägst och högst 2016: Sollefteå (59%) och Burlöv m.fl. (100%) 

Mått 2 
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på 

en enkel fråga? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 48% 

Robertsfors 2016: 50% 

Medelvärde 2017: 51% 

Medelvärde 2016: 52% 

Lägst och högst 2017: Norrtälje (9%) och Helsingborg (94%) 

Lägst och högst 2016: Botkyrka (21%) och Helsingborg (90%) 

Mått 3 
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en 

enkel fråga till kommunen?(räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 81% 

Robertsfors 2016: 65% 

Medelvärde 2017: 81% 

Medelvärde 2016: 78% 

Lägst och högst 2017: Lessebo (64%) och Upplands Väsby (96%) 

Lägst och högst 2016: Degerfors (57%) och Helsingborg (90%) 
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Mått 4 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver 

tiden 08-17 på vardagar? 

Robertsfors 2017: - ej mätt  

Robertsfors 2016: 34h  

Medelvärde 2017: 58h 

Medelvärde 2016: 53h 

Lägst och högst 2017: Dals-Ed (4h)och Vallentuna (145h) 

Lägst och högst 2016: Bengtfors (5h) och Sollentuna (131h) 

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

placeringsdatum? (i procent) 

Robertsfors 2017: 52% 

Robertsfors 2016: 6% 

Medelvärde 2017: 63% 

Medelvärde 2016: 63% 

Lägst och högst 2017: Grums (14%) och Aneby m.fl. (100%) 

Lägst och högst 2016: Robertsfors (6%) och Alingsås m.fl. (100%) 

Mått 6 
Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten 

på önskat placeringsdatum? 

Robertsfors 2017: 15 dagar 

Robertsfors 2016: 33 dagar  

Medelvärde 2017: 30 dagar 

Medelvärde 2016: 28 dagar 

Längst och kortast 2017: Grums (104 dagar) och Älmhult (2 dagar) 

Längst och kortast 2016: Hylte (150 dagar) och Sjöbo (1 dag) 

Mått 7 
Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till 

erbjudande om plats?  
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Robertsfors 2017: ej mätt  

Robertsfors 2016: ej mätt 

Medelvärde 2017: 57 dagar 

Medelvärde 2016: 57 dagar 

Längst och kortast 2017: Perstorp (295 dagar) och Ljusnarsberg (1 dag) 

Längst och kortast 2016: Ljusdal (210 dagar) och Arjeplog (5 dagar) 

Mått 8 
Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 

Robertsfors 2017: Ej mätt 

Robertsfors 2016: 10 dagar 

Medelvärde 2017: 16 dagar 

Medelvärde 2016: 16 dagar  

Längst och kortast 2017: Knivsta (54 dagar) och Munkedal & Storuman (2 dagar) 

Längst och kortast 2016: Botkyrka (78 dagar) och Yrde & Älvdalen (1 dag) 

Mått 9 
Hur trygga är eleverna i skolan? (mätt i procent och är en förstagångsundersökning av 

Skolinspektionen) 

Robertsfors 2017: 83% 

Medelvärde 2017: 83% 

Lägst och högst 2017: Perstorp (55%) och Öckerö (98%) 

Mått 10 
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?  

Robertsfors 2017: 14 personer 

Robertsfors 2016: 13 personer 

Medelvärde 2017: 15 personer 

Medelvärde 2016: 15 personer 

Mest och minst 2017: Kumla (27 personer) och Sorsele (6 personer) 

Mest och minst 2016: Habo 26 (personer) och Åsele (4 personer) 
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Mått 11 
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (enligt planering)  

Robertsfors 2017: 4,7 barn 

Robertsfors 2016: 4,3 barn 

Medelvärde 2017: 5,2 barn 

Medelvärde 2016: 5,3 barn 

Mest och minst 2017: Perstorp (7,0 barn) och Arvidsjaur (3,5 barn) 

Mest och minst 2016: Vingåker (7,5 barn)och Arvidsjaur (3,8 barn) 

Mått 13 
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (utifrån ett informationsindex) 

Robertsfors 2017: 85% 

Robertsfors 2016: 84% 

Medelvärde 2017: 79% 

Medelvärde 2016: 76% 

Lägst och högst 2017: Pajala (40%) och Hammarö (98%) 

Lägst och högst 2016: Sala (49%) och Ljusdal m.fl. (96%) 

Mått 14 
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (utifrån särskild 

poängsättning) 

Robertsfors 2017: ej mätt 

Robertsfors 2016: 78% 

Medelvärde 2017: 57% 

Medelvärde 2016: 56% 

Lägst och högst 2017: Malå (22%) och Uddevalla (93%) 

Lägst och högst 2016: Åsele (20%) och Uddevalla (93%) 

Mått 15 
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (antal tusen kr per år) 

Robertsfors 2017: 167 

Robertsfors 2016: 164 
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Medelvärde 2017: 142  

Medelvärde 2016: 137 

Högst och lägst 2017: Borgholm (195) och Munkfors (104) 

Högst och lägst 2016: Berg (195) och Munkfors (101) 

Mått 16A 
Vilka resultat når elever i årskurs 6 i kommunen? (Andel elever som får godkänt i alla ämnen) 

Robertsfors 2017: 67% 

Robertsfors 2016: 85% 

Medelvärde 2017: 76% 

Medelvärde 2016: 78% 

Lägst och högst 2017: Bjurholm (48%) och Danderyd m.fl. (95%) 

Lägst och högst 2016: Gullspån (57%) och Danderyd (97%) 

Mått 16B 
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (andel elever som uppnått 

Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena) 

Robertsfors 2017: 74% 

Robertsfors 2016: 76% 

Medelvärde 2017: 69% 

Medelvärde 2016: 71% 

Lägst och högst 2017: Dorotea (29%) och Vadstena (91%) 

Lägst och högst 2016: Ragunda (38%) och Arjeplog (98%) 

Mått 17 
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 82% 

Robertsfors 2016: 89% 

Medelvärde 2017: 84% 

Medelvärde 2016: 86% 

Lägst och högst 2017: Norberg (65%)och Danderyd & Lekeberg (97%) 

Lägst och högst 2016: Sorsele (67%) och Arjeplog (99%) 
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Mått 18 
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 (mätt i procent och högre = mer positiv) 

Robertsfors 2017: ej mätt 

Robertsfors 2016: 81% 

Medelvärde 2017: 70% 

Medelvärde 2016: 75% 

Lägst och högst 2017: Älmhult (43%)och Malå (87%) 

Lägst och högst 2016: Tanum (48%) och Storfors (96%) 

Mått 19 
Kostnad per betygspoäng (i kr per betygspoäng) 

Robertsfors 2017: 456 

Robertsfors 2016: 413 

Medelvärde 2017: 440 

Medelvärde 2016: 382 

Högst och lägst 2017: Pajala (721) och Lomma (303) 

Högst och lägst 2016: Sorsele (695) och Nacka (261) 

Mått 20 
Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen. (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 76% 

Robertsfors 2016: 67% 

Medelvärde 2017: 72% 

Medelvärde 2016: 71% 

Lägst och högst 2017: Åsele (47%) och Grästorp & Täby (85%) 

Lägst och högst 2016: Skinnskatteberg (42%) och Yrde (89%) 

Mått 21 
Kostnad per elev i gymnasieprogram. (antal tusentals kronor per elev) 

Robertsfors 2017: 138 

Robertsfors 2016: 134 

Medelvärde 2017: 128 
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Medelvärde 2016: 123 

Högst och lägst 2017: Arjeplog (216) och Kalmar & Degerfors (89) 

Högst och lägst 2016: Arjeplog (181) och Degerfors (90) 

Mått 22 
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 

Kvalitetsaspekt 2016 
mätning 

2017 
mätning 

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) 98% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig 
utevistelse, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina 
egna önskemål dagligen, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja 
alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenhet, andel (%) 

48% 48% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler 
utöver basutbudet i den egna lgh, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler 
utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) 

0% 0% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, 
andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
nattvila, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
uppstigning på morgonen, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad 
och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 

23% 0% 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 

72% 48% 

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt 
modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 

98% 100% 

Enheter i särskilt boende där sammanboende för maka/make är 
möjligt, andel (%) 

100% 100% 

 

Mått 23 
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (tusental kronor per år) 

Robertsfors 2017: 915 

Robertsfors 2016: 905 

Medelvärde 2017: 898 

Medelvärde 2016: 816 
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Högst och lägst 2017: Yrde (2750) och Linköping (532) 

Högst och lägst 2016: Nykvarn (1301)och Ljusnarsberg (476) 

Mått 24 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (i procent) 

Robertsfors 2017: 89% 

Robertsfors 2016: 89% 

Medelvärde 2017: 83% 

Medelvärde 2016: 83% 

Lägst och högst 2017: Dals-Ed (64%) och Lilla Edet (100%) 

Lägst och högst 2016: Sorsele (50%) och Sunne & Svenljunga (97%) 

Mått 25 
Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? 

Omsorgs- och serviceutbud 2016 mätning 2017 mätning 

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig 
hygien (Ja=1 / Nej = 0) 

1 0 

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats (Ja=1 / Nej = 0) 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp (>En gång/vecka = 3, 
En gång/vecka = 2, <En gång/vecka = 1, Ingår inte =0) 

3 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka 
(Ja=1 / Nej = 0) 

1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden 
 (Ja=1 / Nej = 0) 

1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice (>En gång/månad = 3, 
En gång/månad = 2, <En gång/månad = 1, Ingår inte =0) 

3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid 
dagligvaruinköp (Ja=1 / Nej = 0) 

1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds promenader (>En gång/månad = 3, En 
gång/månad = 2, <En gång/månad = 1, Ingår inte =0) 

3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds städning (En gång i veckan = 3, 
Varannan vecka = 2, Var tredje vecka eller mer sällan = 1) 

1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds städning (>två r.o.k. = 3, två r.o.k. = 2, 
1 r.o.k. = 1) 

3 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt (En gång i veckan = 3, Varannan 
vecka = 2, Var tredje vecka eller mer sällan = 1) 

3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov 
trygghetsringning/telefonservice (Ja=1 / Nej = 0) 

1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar 
hemtjänsttagarens språk (Ja=1 / Nej = 0) 

0 0 

Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, 
snöskottning eller fixartjänst (Ja = 2, Någon = 1, Ingen = 0) 

0 0 

Invånare 65+ erbjuds social dagsverksamhet (Vardag+helg = 2, 1 1 
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Vardag = 1, Ingår inte = 0) 

Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd 
dagligverksamhet vid behov (Vardag+helg = 2, Vardag = 1, Ingår 
inte = 0) 

1 1 

Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och 
rådgivning vid behov (Ja=1 / Nej = 0) 

1 1 

 

Mått 26 
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (tusental kronor per år) 

Robertsfors 2017: 167 

Robertsfors 2016: 176 

Medelvärde 2017: 268 

Medelvärde 2016: 272 

Högst och lägst 2017: Norrköping (529) och Malå (92) 

Högst och lägst 2016: Munkfors (512) och Nykvarn (82) 

Mått 27 
Andel brukare som är ganska mycket nöjda med sin hemtjänst (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 96% 

Robertsfors 2016: 99% 

Medelvärde 2017: 92% 

Medelvärde 2016: 91% 

Lägst och högst 2017: Botkyrka (75%) och Sorsele m.fl. (100%) 

Lägst och högst 2016: Gällivare (73%) och Lessebo (100%) 

Mått 28 
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? 

Kvalitetsaspekt 2016 
mätning 

2017 
mätning 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta 
huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter 
med personalstöd efter kl. 21.00, engång/månad, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende har möjlighet att planera 
matsedel, handla livsmedel mm, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende har möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 

0% 0% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende har möjlighet till så många 0% 0% 
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individuellt anpassade aktiviteter som hen önskar, andel (%) 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda 
som posten levererar till, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende kan bestämma över vilken 
mat (huvudmålet) som serveras, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar 
efter k. 21.00, andel (%) 

100% 100% 

Boendeplatser enl. LSS §9.9 där hot eller våld mot brukare inte 
förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) 

100% 0% 

Enheter enl. LSS §9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) 100% 100% 

 

Mått 29 
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (för 

Socialtjänsten) (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: ej mätt  

Robertsfors 2016: ej mätt 

Medelvärde 2017: 78% 

Medelvärde 2016: 78% 

Lägst och högst 2017: Bjurholm (14%) och Borgholm m.fl. (100%) 

Lägst och högst 2016: Vilhelmina (24%) och Aneby m.fl. (100%) 

Mått 30 
Andelen förvärvsarbetande i kommunen (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 81% 

Robertsfors 2016: 81% 

Medelvärde 2017: 79% 

Medelvärde 2016: 79% 

Lägst och högst 2017: Eda (65%) och Habo (88%) 

Lägst och högst 2016: Eda (65%) och Habo (88%) 

Mått 31 
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 2.8% 

Robertsfors 2016: 3.8% 

Medelvärde 2017: 4.2% 
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Medelvärde 2016: 4.3% 

Högst och lägst 2017: Eskilstuna (9.3%) och Danderyd m.fl. (1.0%) 

Högst och lägst 2016: Eskilstunda (10.1%) och Danderyd & Lomma (0.9%) 

Mått 32 
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 

Robertsfors 2017: 3.5% 

Robertsfors 2016: 3.8% 

Medelvärde 2017: 5.2% 

Medelvärde 2016: 5.4% 

Lägst och högst 2017: Aneby (1.2%)och Danderyd (19,3) 

Lägst och högst 2016: Munkfors (1.1%) och Danderyd (19,3) 

Mått 33 
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? (utifrån 

undersökningen ”Insikten”) 

Robertsfors 2017: - Ej med i mätningen Insikten 

Robertsfors 2016: - Ej med i mätningen Insikten 

Medelvärde 2017: 72% 

Medelvärde 2016: 69% 

Lägst och högst 2017: Enköping (58%) och Bromölla & Sunne (82%) 

Lägst och högst 2016: Olofström (23%) och Bromölla (84%) 

Mått 34 
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (räknat i sjukpenningsdagar) 

Robertsfors 2017: 15.9 

Robertsfors 2016: 15.0 

Medelvärde 2017: 12.1 

Medelvärde 2016: 11.7 

Högst och lägst 2017: Ånge (19.2) och Danderyd (5.5) 

Högst och lägst 2016: Ragunda (18.2)och Danderyd (5.2) 
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Mått 35 
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 23% 

Robertsfors 2016: 22% 

Medelvärde 2017: 39% 

Medelvärde 2016: 39% 

Lägst och högst 2017: Markaryd (14%) och Sölvesborg (68%) 

Lägst och högst 2016: Markaryd (16%) och Orust (66%) 

Mått 36 
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: 11% 

Robertsfors 2016: 11% 

Medelvärde 2017: 34% 

Medelvärde 2016: 33% 

Lägst och högst 2017: Edet & Lycksele (2%) och Helsingborg (81%) 

Lägst och högst 2016: Lycksele (1%) och Helsingborg (79%) 

Mått 37 
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (räknat i procent) 

Robertsfors 2017: ej mätt  

Robertsfors 2016: 24% 

Medelvärde 2017: 28% 

Medelvärde 2016: 26% 

Lägst och högst 2017: Storuman (2%) och Lund (68%) 

Lägst och högst 2016: Storuman (2%) och Lund (66%) 

 


