Kommunens
Kvalitet i
Korthet
2014
Resultatet ur ett
Faluperspektiv
Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014
Bakgrund
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande undersökning som
samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). KKiK möjliggör jämförelser med
medverkande kommuner men också att jämföra sig med sig själva över tid. I undersökningen
2014 medverkade drygt 220 av Sveriges 290 kommuner. SKL:s ambition är inte att få med
alla kommuner i undersökningen men tycker att så många kommuner som möjligt ska
använda sig av kraften med jämförelser. Det är nu femte året som Falun deltar.
KKiK består av ett 40-tal mått som ska ge en övergripande bild av kommunens service i
jämförelse med andra kommuner utifrån fem perspektiv:
 Kommunens tillgänglighet
 Trygghetsaspekter i kommunen
 Delaktigheten och kommunens information
 Kommuns effektivitet
 Kommunen som samhällsutvecklare
Har vi den tillgänglighet och trygghet vi vill ge, informerar och involverar vi våra medborgare
och brukare i den utsträckning vi skulle kunna göra, är vi effektiva och har vi den
långsiktighet som krävs för god ekonomisk hushållning och en hållbar samhällsutveckling?
De 40 mått som används är till stor del uppgifter som bl.a. Statistiska Centralbyrån,
Socialstyrelsen och Skolverket redan begärt in från kommunerna. Ett fåtal mått kräver extra
mätningar som kommunerna själva får ta fram. Detta är frivilligt men det görs av de flesta
kommunerna. Någon gång i december när alla mätningar är inrapporterade och SKL har gjort
sin bearbetning läggs måtten ut och blir tillgängliga på den offentliga kommun- och
landstingsdatabasen Kolada. I mitten på januari samlar SKL kommunerna för en gemensam
genomgång av resultatet. Då uppmärksammas också de kommuner som utmärkt sig positivt
på något sätt som då får berätta hur man lyckats förbättra sig. Efter träffen lägger SKL ut all
information från mötet på sin hemsida så att alla har möjlighet att läsa och använda de idéer
och förbättringsförslag som framkommit. (www.skl.se/KKiK).
Vi kommuner är inte så duktiga att informera våra medborgare om den servicekvalitet vi
levererar. Av den anledningen instiftades 2012 ett pris som kommer att delas ut varje år, årets
bästa resultatpresentation på webben. Priset för 2014 gick till Helsingborgs kommun med
motiveringen: ”En bra redovisning med kommentarer som ger invånarna möjlighet att på ett
enkelt sätt ta del av kommunens resultat och om man så vill göra egna jämförelser. Här
skapas en dialog med invånarna kring den service som kommunen levererar.”
I april samlar SKL projektledarna från medverkande kommuner för att finslipa på frågorna i
undersökningen och för att analysera kommuner med utmärkande positiv utveckling. I
september är det uppstartsmöte inför den nya mätningen.

DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET
De tre första måtten kommer från en servicemätning som utförts av externt företag. Rapport
finns som visar hur samtliga telefonsamtal och epost har besvarats medan övriga mått inom
tillgänglighet är resultatet av egna rapporterade uppgifter

Bästa kommuner 2014 100%: Kramfors även 2012 och 2013, Lomma, Östersund
Förbättringar: Kungsbacka 2014: 98% 2013: 69%
Grums
2014: 96% 2013: 69%
Örebro
2014: 96% 2013: 50%
Falun 74%: Rejäl uppryckning 2012 för Faluns del, men sedan stagnation och
tillbakagång jämfört medelvärdet för deltagande kommuner.

Bästa kommuner 2014: Lerum 75%, Kramfors 74%, Lomma 74%
Förbättringar: Hammarö 2014: 73% 2013: 43%
Härryda 2014: 69% 2013: 30%
Laholm 2014: 64% 2013: 44%
Falun 38%: Viss förbättring från 2012 och framåt, men långt under medelvärdet.
Vi är bland de sämsta kommunerna i landet.

Bästa kommuner flera mellan 96-100%
Falun 92%: När telefonkontakt väl uppstår med handläggare är bemötandet mycket bra trots
viss nedgång.

Telefoni: Svarstid huvudnummer i växel inom 60 sek(83%), efter vidarekopling fick man
svar på sin fråga i 38% av fallen, vid väntan ytterligare 60 sek(93%) svar med ytterligare 5%.
Epost: Svar inom två dagar 74%, svar 3-5 dagar 89%, inget svar 11%.
Fullständiga kontaktuppgifter finns i 63% av svaren, medel 80%

Bästa kommuner 2014: Upplands Väsby 117 tim, Allingsås 115 tim
Falun 66 tim: Ligger bra till när det gäller öppettider utanför kontorstid för huvudbiblioteket,
simhallen och återvinningsstationen.

Fem kommuner har en väntetid inom 7 dagar.
Förbättringar: Nynäshamn 2014: 19 dagar 2013: 70 dagar
Vansbro
2014: 21 dagar 2013: 156 dagar
Öckerö
2014: 21 dagar 2013: 88 dagar
Falun 63 dagar: Den stigande trenden gällande väntetiden till särskilt boende i Falun har
vänt, men ligger fortfarande betydligt över medelvärdet för landet 52 dagar.
32% av sökande väntar längre än 90 dagar! Att Dalarnas län sticker iväg
beror på Borlänge som har en väntetid på 208 dagar.

26 kommuner har en väntetid inom 7 dagar
Förbättringar: Eskilstuna 2014: 7 dagar 2013: 17 dagar
Katrineholm 2014: 9 dagar 2013: 34 dagar
Kumla
2014: 10 dagar 2013: 37 dagar
Leksand
2014: 10 dagar 2013: 34 dagar
Falun 19 dagar: Trenden ökande, nu över medelvärdet för deltagande kommuner.
2010 rapporterades förmodligen värdet ej på rätt sätt?

TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN
Att skapa trygghet är en viktig del i kommunernas verksamheter. Trygghetsaspekten i KKiK
fångas genom SCB:s medborgarundersökning, personalkontinuiteten i hemtjänsten och
bemanningen i förskolan.

Tryggaste kommuner: Robertsfors 82% och Öckerö 81%
Falun 63%: Medborgarna känner sig relativt trygga i Falu Kommun.

Bästa kommunerna 6-7 personer
Förbättringar: Vilhelmina 2014: 7 st. 2013: 14 st.

Knivsta 2014: 13 st. 2013: 21 st.

Falun 18 personer: Har tidigare legat på medelvärdet, men är nu uppe på 18 personer som
besöker en hemtjänsttagare. 30% av bru<
karna möter fler än 20
personer!

Bästa kommunerna under 5 barn per årsarbetare, det faktiska antalet barn är lägre.
Falun 5,8 barn: Ingen mätning gjorts av det faktiska antalet barn i Falun.

DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
Delaktigheten i KKiK fångas av valdeltagande vid kommunalval, ett självuppskattande
delaktighetsindex och SCB:s medborgarundersökning. Kommunens information på webben är
en rikstäckande undersökning som görs på uppdrag av SKL.

Bästa kommun 92% i höstens val, Lomma kommun.
Falun 85,4%: Relativt bra valdeltagande i höstens kommunalval, högst i Dalarna.

Bästa kommuner över 90%, som Uddevalla, Karlstad, Haninge och Helsingborg.
Undersökningen utvidgades med dubbelt antal sökfrågor och en ny frågesektion
kring kommunens näringslivsfrågor lades till 2014.
Falun 78%: En uppåtgående trend men långt till de bästa kommunerna.
Glöm inte att webben är ett av kommunens viktigaste ansikte utåt!

Bästa kommun 96% Upplands Väsby
Falun 46%: Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna
att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014.

Bästa kommun 56%: Höganäs och Trosa
Falun 38%: Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Bygger på tre frågor om
möjligheterna till inflytande i kommunen

DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET
Området effektivitet ska ge en bild av om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt. Med
effektivitet menas här inte bara kostnadseffektivt utan även den kvalitativa aspekten av
effektivt.

Bästa kommun: Mellerud 89 tkr per barn
Falun 130 tkr per barn: Faluns kostnader har ökat jämfört medelvärdet som vi tidigare
hållt oss under.

Bästa kommuner 99%: Bollebygd, Danderyd, Lomma och Malå
Falun 94%: Ej jämförbart med fjolårets resultat. Ny skala för poängsättning, numera bygger
resultaten på betygskalan.

Bästa kommuner: Essunga 93%, Emmaboda 90%, Övertorneå 89%
Falun 62%: Kraftigt nedåtgående trend från att tidigare legat på medel för landet.
2014 beror försämringen främst på matematik där endast 53% klarat nationella proven,
däremot är svenskadelen bra med 71%.

Bästa kommuner: Vaxholm 98,7%, Nykvarn 98,2%, Danderyd 97,9%
Falun 87,1%: Faluns resultat strax över medel 86,4%, trenden nedåt.

Bästa kommuner: Tranemo 93%, Nybro 90%
Falun 82%: Eleverna positiva och nöjda med skolan

Bästa kommuner: Lomma 264 kr, Lidingö 269 kr, Danderyd 283 kr
Falun 326 kr: Relativt låg kostnad. Uppåtgående trenden bruten 2014. Kostnaderna avser
total kostnad exklusive lokaler.

Bästa kommuner: Storuman 93,2%, Hammarö 90,5%, Vetlanda 90,1%
Falun 77,5%: Färre fullföljer gymnasiet oroande trend. Uppgifterna avser elever i
gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola
eller elevens studieort.

Bästa kommuner: Hammarö 9,9 tkr, Vetlanda 11,4 tkr, Storuman 11,6 tkr
Falun 26,5 tkr: Måttet hänger ihop med ovanstående mått 21 att färre fullföljer gymnasiet.

Bästa kommuner: Habo 96%
Falun 69%: Kraven på kvalitetsaspekterna har varje år höjts vilket gör att trenden är
nedåtgående

Bästa kommuner: Katrineholm 351 tkr, Älvkarleby 353 tkr, Ljusnarsberg 375 tkr
Falun 640 tkr: Medelvärdeskostnaden har ökat mer än kostnaden för Falun.
Hur gör kommuner som har nästan halva kostnaden?

Bästa kommuner: Hylte, Robertsfors och Svenljunga 95%.
Falun 84%: Faluns brukare relativt nöjda, trenden uppåtgående

Falun 73%: Falun har vänt den nedåtgående trenden och höjt serviceutbudet sista året.

Bästa kommuner: Övertorneå 105 tkr, Upplands-Bro 120 tkr, Mjölby 126 tkr
Falun 240 tkr: Falun följer medelvärdet för landet, trenden uppåtgående.
Redovisning av detta mått har tidigare baserats på mängdstatistik som
kommunen rapporterat till SoS. Nu har det skett en övergång till individuell statistik
baserad på personnummer. Dessa rutiner har inte fullt ut fått genomslag i alla kommuner.

Bästa kommuner: Arjeplog 100%, Gnosjö, Lilla Edet och Mellerud 98%.
Falun 93%: Faluns brukare relativt nöjda, över medelvärdet för landet.

Falun 100%: Falun har de tre sista åren legat i topp.

Bästa kommuner: Flera kommuner på 100%
Falun 75%: Trenden nedåtgående vilket är alarmerande!

DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE
Måtten för detta område skall ge en bild av om kommunen är en bra samhällsutvecklare

Bästa kommuner: Habo 87,2%, Nykvarn 86,7%, Knivsta 86,4%.
Falun 79,7%: Sysselsättningen på en relativt jämn nivå.

Bästa kommuner: Danderyd 0,8%, Lomma 0,8%, Laxå, Täby 0,9%.
Falun 5,5%: Falun på en hög nivå över tid. Vi har förhållandevis många bistånd som varar
länge. Kan vi hitta goda exempel bland andra kommuner hur man kommer nedåt?

Bästa kommuner: Danderyd 12,2%, Åre 11,2%, Lidingö 9,2%, Båstad 9,0%.
Falun 6,3%: Falun har brutit en nedåtgående trend senaste året vilket är positivt.

Bästa kommuner: Danderyd 4,4%, Lomma 5,5%, Lidingö 5,7%
Falun 8,6%: Falun följer en uppåtgående trend som gäller hela landet

Bästa kommuner: Hässleholm 74%, Mjölby 66%, Lomma 60%
Falun 53%: Falun är en av de 15 bästa kommunerna i landet.

Bästa kommuner: Botkyrka 91%, Trosa 89%, Lerum 87%
Falun 46%: Den kraftiga ökningen av antalet miljöbilar under åren 2009-2011 som
diagrammet visar beror på en konsekvent tillämpning av kommunens resepolicy. Då skedde
en övergång till mindre och effektivare dieselbilar. 2013 ifördes en ny miljöbilsdefinition. Den
innebar att en del tyngre fordon blev miljöklassade trots att de släppte ut mer koldioxid och vissa
lättare fordon som tidigare var miljöfordon inte längre godkänndes trots att deras utsläpp var mindre.
2013 skaffades en del bilar som uppfyllde den gamla miljöbilsnormen men inte den nya vilket innebar
att andelen miljöbilar sjönk till under 50 %. Vid nyförvärv är det nu den nya definitionen som gäller.

Bästa kommuner: Lund 50%, Trosa 48%, Motala 46%
Falun 18%: Det finns ett politiskt beslut om att Falu kommun ska ha uppnåt 15% ekologiskt
till 2015. Detta mål är redan uppnått. I det nya miljöprogrammet som togs 2014 sattes ett nytt
mål att till 2020 ska 40% ekologiskt uppnås.

Bästa kommuner: Danderyd 77%, Lomma 77%, Lidingö 75%
Falun 63%: 2014 var första gången Falun är med i undersökningen. Frågorna löd: "Hur nöjd
är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din
kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är
perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?".

ANALYS OCH SLUTSATSER
Att jämföra sig med andra kommuner och med sig själv över tid är ett måste för att säkerställa
att den service som levereras är tillräckligt bra och effektiv. Ur Koladas 2 000 kommunala
mått har 39 mått valts ut till KKiK för att ge en övergripande bild av kommunen utifrån
perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och kommunen
som samhällsutvecklare.
För att uppnå ett bättre resultat till nästa undersökning bör Falun prioritera några av
förbättringsområdena nedan:









Plan för bättre tillgänglighet genom att utveckla en bättre telefoni och e-post kultur.
Falun håller på att se över sin hemsida och Insidan. För att bättre och enklare hitta den
information man söker, glöm inte förbättra den viktiga sökfunktionen och fyll på med
den verksamhetsinformation som saknas enligt check-lista från SKL.
En oroande trend gällande resultaten i årskurs 3 gällande matematik.
En oroande trend gällande antalet elever som fullföljer gymnasiet.
Ökade kostnader inom hemtjänsten
Andelen ungdomar som återkommer till socialtjänsten inom ett år ökar.
Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en hög nivå.
Vi måste bli bättre på att visa upp för medborgarna vilka utvärderingar vi gör kring
den service vi levererar. En kommunövergripande plan för hur verksamheternas
utvärderingar ska presenteras på hemsidan.

Falun visar även upp en del bra resultat 2014 och har följande styrkor:
 Mått 25 o 28 Nöjda brukare i äldreomsorgen
 Mått 19 Eleverna i årskurs 8 är positiva till skolan
 Mått 24 Låga kostnader för särskilt boende mot riksgenomsnittet
 Mått 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende
 Mått 33 Antal nyregistrerade företag ökar
 Mått 36 Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall

Kontaktperson:

Peter Sjöstrand
Ekonomikontoret
Peter.sjostrand@falun.se
023-86768

Källor och referenser
Verktygslådan 2014

Rapport från SKL som innehåller förklaringar till KKiK
samtliga mått.

Servicemätning FALUN
KKiK 2014

Rapport innehållande resultatet från e-post och
telefonundersökningen gjord av Profitel

Resultatrapport KKiK 2014

Rapport från SKL som innehåller sammanställning av
resultatet från mätningen 2014

Beräkningsstöd och
frågeformulär

Excel-fil som innehåller beräkningsstöd och frågeformulär för
de mått som kommunerna själva måste mäta.

SKL:s hemsida för KKiK
2014

Resultatrapport KKiK 2014
Webbinformation 2014
Analys och hur använder du måtten?
.

