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Inledning 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars syfte är att ge 

kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen 

tillhandahåller, ge möjlighet att föra en dialog kring uppföljningens resultat och nyttja 

mätningarnas resultat som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. Metoden 

började utvecklas 2006 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med den 

ideella organisationen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Arbetet 

inleddes med att ett antal kommunstyrelseordföranden inbjöds till ett antal möten för att 

identifiera vilka områden som ansågs centrala att få kunskaper om. För varje område togs 

sedan fram mått och mätformer vilka prövades och utvecklades under 2007-2010 av ett 

antal kommuner. KKiK, som är ett frivilligt och kostnadsfritt nätverk och har cirka 260 

kommuner i landet som medlemmar 2018. Samtliga kommuner i Region Örebro län utom 

Hällefors är medlemmar. 

 

KKiK omfattar från och med 2019  tre områden: 

 Barn och unga 

 Stöd och omsorg 

 Samhälle och miljö 

 

Inom dessa tre områden används cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer. En 

del av dessa mått består av flera indikatorer. Utöver de ordinarie måtten finns 42 

kompletterande mått vilka kommunerna själva avgör om de skall mätas. Mätresultaten 

hämtas från officiella källor som Öppna jämförelser, Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada), Statistiska centralbyrån (SCB), Skolverket, Socialstyrelsen med flera men även 

genom externa undersökningar samt interna undersökningar som genomförs av de 

deltagande kommunerna. Beträffande de egna undersökningarna i Ljusnarsbergs kommun 

har dessa genomförts av egen personal i kommunen. Samtliga kommuner redovisar inte 

resultat för samtliga mått, exempelvis på grund av att kommunen inte beställer extern 



undersökning eller inte genomför en intern undersökning. Resultaten för måtten tas fram 

varje år under hösten och resultaten presenteras sedan i början av påföljande år. Valet av 

dessa tidpunkter för resultatinsamling och resultatredovisning grundar sig på att det skall 

vara möjligt att använda resultaten i kommunens årsredovisning utifrån exempelvis att 

mått/indikatorer nyttjas i kommunens budget. 

 

Ljusnarsbergs kommun gick med i KKiK-nätverket 2012 och genomförde de första 

mätningarna hösten 2012. 

 

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är den öppna och kostnadsfria databasen för 

kommuner och regioner. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal i form av mått som är 

lämpade för jämförelser. Kolada är en tjänst från Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA). RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner som medlemmar. 

 

Resultat 

Undertecknade har gjort en sammanställning av ett urval av resultaten 2019 i kommunen 

och övriga kommuner. Denna sammanställning presenteras i bilaga. Sammanställningen 

redovisar resultaten i linjediagram där de faktiska resultaten anges överst i varje diagram. 

Ljusnarsbergs kommuns resultat är markerade med en blå linje. 

 

Vad gäller de ekonomiska måtten avser resultaten 2018 eftersom dessa mått bygger på 

Räkenskapssammandraget som varje kommun skall lämna in till SCB. Uppgifterna för 

2019 skall lämnas till SCB senast den 20 mars 2020 och slutlig publicering av uppgifterna 

planeras till den 31 augusti 2020. 

 

Fullständig redovisning av resultaten för samtliga deltagande kommuner finns på SKRs 

webbplats. Där finns även utförligare beskrivning av mätningarna och måtten. 

 

När de olika resultaten läses skall observeras att i vissa linjediagram är låga värden positivt 

medan i andra linjediagram är höga värden positiva. Vidare skall iakttas att i vissa tabeller 

utgör Ljusnarsbergs kommuns population ett litet antal. 

 

Undertecknade har valt att inte göra några längre kommentarer av resultaten utan överlåter 

åt läsaren att göra egna reflektioner och slutsatser. Därtill överlämnas beslut om eventuell 

användning av sammanställningen av resultaten till andra aktörer. 

 

Förslag 

Undertecknade föreslår kommunstyrelsen godkänna sammanställningen av Kommunens 

Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019 och statistik från Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada). 
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