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Andel medborgare som får svar på e-post inom två dagar, (%) + 92 96 84 
Andel medborgare som får direkt svar på en fråga via telefon (%) - 57 52 46 
Andel medborgare som upplever ett gott bemötande vid 

telefonkontakt med kommunen, (%) 
- 86 83 94 

Öppettider på huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation 
utöver tiden 8-17 på vardagar 

0 39 39 50 

Webbinformation till medborgarna + 72 74 80 
Andel barn som får plats i förskola på önskat placeringsdatum, (%) - 86 57 65 
Väntetid i antal dagar för de som inte får plats för sitt barn i 

förskolan på önskat datum(medelvärde) 
- 45 51 23 

Antal barn per personal i kommunens förskolor - 5,4 5,8 5,4 
Resultat i åk 3 nationella prov (Andel elever med godkänt resultat i 

samtliga prov) 
+ 63 69 70 

Resultat i åk 6 nationella prov Andel elever med godkänt resultat i 

samtliga prov) 
- 98 95 93 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program på 

gymnasiet 
+ 79,5 82,6 85,2 

Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, andel 

(%) 
0 84,9 84,9 78,6 

Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med skolan och 

undervisningen, (%) 
- 93 81 75 

Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan och 

undervisningen, (%) 
+ 93 94 87 

Kvalitet inom särskilt boende + 29 49 50 
Andel  personer som är nöjda med sitt vård- och omsorgs boende - 94 88 83 
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst - 58 45 65 
Andel personer som är nöjda med sin hemtjänst + 84 88 91 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till vård- och omsorgsboende, (medelvärde) 
+ 69 59 57 

Personalkontinuitet inom hemtjänst (antal personer under 14 dagar) - 12 13 15 
Kvalitet inom LSS- grupp och serviceboende - 84 72 82 
Handläggningstid för ekonomiskt bistånd  vid nybesök (medelvärde) + 14 12 16 
Återvunnet avfall i kommunen 0 40 40 39 
Andel inköpta ekologiska livsmedel + 17 31 25 
Andel miljöbilar i kommunorganisationen - 57 45 33 
Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i 

kommunen 
+ 53 67 68 

 

 

 



Sammanfattning 
Totalt är kvalitetsnivån ungefär lika. Ungefär hälften av resultaten är bättre och ungefär hälften är 
sämre. 

Starka områden 

• Andel medborgare som får svar på e-post 
• Andel elever i åk 5 som är nöjda med skolan och undervisningen 

Förbättrade resultat jämfört med föregående år 

• Väntetid till vård- och omsorgsboende 
• Kvaliteten inom vård- och omsorgsboende 
• Företagsklimatet i kommunen 
• Andel ekologiska livsmedel 

Svaga områden 

• Serviceutbud  i  vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS 

Försämrade resultat 

• Andelen barn som får plats på önskat placeringsdatum 
• Väntetid för plats i förskolan har ökat 

 


