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Verksamhet i översikt

I denna rapport erbjuds du ett urval av nyckeltal för några av de viktigare verksamheterna. Ambitionen är att för varje
verksamhet presentera ett nyckeltal för kvalitet, ett nyckeltal som beskriver volymutveckling eller täckningsgrad och ett
nyckeltal för verksamhetskostnader. Där det är möjligt presenteras en kort tidsserie. Kolada innehåller många fler
nyckeltal för varje verksamhet, som vi rekommenderar er att utforska för att komplettera denna rapports enkla bilder.

Om nyckeltalen

- Alla kostnadsuppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner.

- Brukarbedömningen för äldreomsorg bygger på Socialstyrelsens nationella brukarenkät.

- Antalsuppgifter inom socialtjänsten bygger på statistik från Socialstyrelsen. Insamlingen av statistik om äldre med
hemtjänst har genomgått flera förändringar de senaste åren, varför förändringar över tid måste tolkas med stor
försiktighet.

- Antalsuppgifter och resultat inom förskola och skola bygger på statistik från Skolverket.

I appendix sist i rapporten återfinns korta beskrivningar av varje nyckeltal.

Om referensvärden

Fokus-kommunens värden jämförs genomgående med ovägda medelvärden för de olika jämförelsegrupperna.
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Förskola
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Grundskola
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Gymnasieskola
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Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
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Ekonomiskt bistånd
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Hemtjänst för äldre
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Särskilt boende för äldre
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Appendix:  

Nyckeltal Namn Beskrivning

N11800 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med antal barn 1-5 år. Avser förskolor i kommunen, oavsett regi. Källa: Skolverket och SCB.

U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med

samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende

dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

N17800 Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Antal elever i gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår mätt 15 oktober. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.

N15418 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som

saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.

Källa Skolverket (Siris).

N17473 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%) Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 3 år sedan som med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började

på gymnasium för 3 år sedan, inkl. IM. Fr.o.m. 2016 ingår inte elever som tagit examen i svenska utlandsskolor. Källa: SCB.

N11102 Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet

(KKiK). Källa: SCB och Skolverket.

N25892 Invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende (%) Antal personer 0-64 i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst eller bodde permanent i särskilt boende den 1/10 dividerat med antal invånare 0-64 år den 31/12, multiplicerat med 100. Källa: SCB och

Socialstyrelsens mängdstatistik.

N28890 Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) Antal personer med verkställda beslut enligt LSS i åldern 0-64 år (exklusive personer med råd och stöd enligt 9 § 1 LSS som enda LSS-insats)den 1/10, dividerat med antalet invånare i åldern 0-64 år den 31/12

multiplicerat med 100. Fram t.o.m. år 2003 förekommer även personer 65 år och äldre i uppgiften om antal personer med verkställda beslut enligt LSS. Detta antal är dock förhållandevis litet och påverkar

nyckeltalet marginellt. Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik.

N23890 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Antal personer 65+ som bodde permanent i särskilda boendeformer enl SoL dividerat med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett

månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser

samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB.

N21821 Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 65+ år den 31/12. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av antal personer från

socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21890. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.

N01930 Invånare 7-15 år, antal Antal invånare 7-15 år den 31/12. Källa: SCB.

N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB.

N31001 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ekonomiskt bistånd (inkl. utredningskostnader), dividerad med antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till

flyktinghushåll ingår inte. Källa: SCB.

N25018 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser för funktionsnedsatta (utom färdtjänst), exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal invånare totalt

31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år.

Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.
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Nyckeltal Namn Beskrivning

N15006 Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev Bruttokostnad - interna intäkter + kostnad för skolskjuts - försäljning av verksamhet till andra kommuner för grundskola dividerat med antal elever i grundskola som är folkbokförda i kommunen. Avser grundskola

åk 1-9 (motsvarande). Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.

N17005 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Bruttokostnad - interna intäkter + kostnad för skolskjuts - försäljning av verksamhet till andra kommuner för gymnasieskola dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola, under

kalenderåret. Avser samtlig regi. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: SCB och Skolverket.

N21009 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget

N23005 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s

Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.

N31814 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa Socialstyrelsens

register över ekonomiskt bistånd.


