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Kommunens Kvalitet i Korthet 

Karlstad kommun deltar tillsammans med drygt 260 kommuner i ett nationellt projekt, Kommunens 

Kvalitet i Korthet, för att kunna jämföra kommuner ur ett medborgarperspektiv. Projektet samordnas 

och drivas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Totalt redovisas cirka 30 nyckeltal inom fem 

olika områden; tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som 

samhällsutvecklare. Dessa nyckeltal ger tillsamman en översiktlig bild av kommunens kvalitet. 

Projektet utgår från befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med egna mätningar.  

Måtten i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla mått är att de på ett kortfattat och 

enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. 

Den bilden kan vara intressant för kommunledningens politiker och tjänstepersoner. Det finns flera 

mått vars huvudsyfte är att ge information om en status som går att följa över tid för att kunna spåra 

utvecklingstrender. I en del mått har kommunen liten eller ingen möjlighet att påverka medan man i 

andra mått har en stor påverkansmöjlighet. Det finns även mått som mäter attityder hos medborgarna 

och påverkas mer av faktorer som ligger utanför kommunens ansvarsområde och uppdrag.1  

2017 var det sammanlagt 37 nyckeltal och vi gjorde mätningar i 33 av dem. Utav de 33 nyckeltalen är 
24 i bästa eller näst bästa gruppen och i de flesta fall över medelvärdet för de kommuner som deltagit. 

Nio nyckeltal är i grupperna näst sämsta och sämsta. Avseende fördelningen mellan de olika 

grupperna generellt är det inga större förändringar jämfört med föregående år.  

För varje nyckeltal visas värden för åren 2013-2015 för att ge möjlighet att följa utvecklingen över 

tiden. Vi jämför våra resultat med övriga kommuner som ingår i projektet genom att dela in resultaten 

i fyra grupper. Mörkgrönt innebär att vi till hör den bästa gruppen, ljusgrönt den näst bästa gruppen, 

gult den näst sämsta gruppen och rött den sämsta gruppen. Saknas ett värde har ingen mätning 

genomförts det året alternativt har frågan eller mätmetod ändras. 

 

Kommunens tillgänglighet 

 

Vi har de senaste åren valt att inte delta i den undersökning som de tre första måtten grundar sig på. 

Kontaktcenter gör regelbundet undersökningar om både svarstider och bemötande för att säkra 

kvaliteten.  

Tillgängligheten till bibliotek, simhall och återvinningscentral är fortsatt mycket bra. Syftet med 

måttet är att få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med 

servicen på bibliotek, simhall och återvinningsstation till en så bred grupp som möjligt. Det är 

                                                      
1 Hämtat ur ”Verktygslåda till Kommunens Kvalitet i Korthet” 

Tillgänglighet 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar, (%) 93 93 - - - 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får 

ett svar direkt på en enkel fråga, (%) 19 37 - - - 

Bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 

maxpoäng (%) 100 95 - - - 

Öppettider i huvudbibliotek, simhall och 

återvinningscentral, antal timmar per vecka utöver 08-17 

vardagar 76 80 80 80 80 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn  46 47 53 59 - 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på 

förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde  27  46 50 15 - 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 42 45 77 91 65 

Handläggningstid i antal dagar från första kontakttillfället 

för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 

medelvärde 5 8 14 14 12 
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eftersträvansvärt att erbjuda öppettider som passar för de flesta. Vi har valt, liksom de flesta 

kommuner, att redovisa den enhet som är den största och har längst öppettider. Sammanlagt är antalet 

timmar per vecka utöver 08-17 på vardagar 80 i vår kommun. Stadsbiblioteket har öppet 21 timmar 

utöver ordinarie kontorstid. Sundstabadet 37 timmar och Hedens återvinningscentral 22 timmar.  

Andelen som erbjudits plats på önskat placeringsdatum och väntetiden för de som inte fått plats på 

önskat datum har vi valt att inte ta med i år. Syftet med måtten är att få kunskap om kommunens 

förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov. Mätningen avser från önskad 

dag till erbjuden placeringsdag. Det är den reella väntetiden som efterfrågas och inte utifrån 4-

månadersregeln.  Vid inrapporteringen av årets mått till KOLADA hade kommunen bytt it-system. 

Antalet ansökningar om plats i förskolan, som gick att ta fram ur systemet var mycket färre i år än 

tidigare år, vilket gör att årets värden inte går att jämföra med tidigare års värden. Enligt 

beräkningsstödet ska alla ansökningar från januari till juni räknas med i måttet. I år fanns bara 

ansökningar från mars/april till juni med i beräkningen. Vår hypotes är att resultatet fortfarande är 

relativt stabilt över år, om vi hade kunnat göra beräkningen på samma sätt som tidigare och att vi 

därför fortfarande tillhör den näst sämsta gruppen. Årets mått visar dock att utmaningen att ge 

vårdnadshavare en placering på önskat placeringsdatum kan vara större den period då verksamheten är 

som högst belagd (april-juni). Det finns en hög ambitionsnivå att erbjuda plats tidigare än vad lagen 

kräver. Under denna period krävs dock oftast en längre handläggningstid då placeringserbjudanden 

kan behöva erbjudas inom ett större upptagningsområde. Lagens krav om placering inom fyra månader 

blir då den gräns som handläggare får rikta in sig på.  

Väntetiden i snitt för att få plats på ett särskilt boende har förbättrats från föregående år. Syftet med 

måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser efter behov. Det vill 

säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid. Urvalet vid mätningen av väntetid till särskilt boende 

består av alla kunder som flyttade in i särskilt boende under första halvåret 2016. Från november 2015 

till, framförallt, första kvartalet 2016 hade vi den högsta noteringen för kösituationen sedan 2011. 

Under februari 2016 öppnade vi ett nytt särskilt boende, Oskarslund, som medförde att väntetiderna 

minskade och kösituationen förändrades. Under 2017 stod färre personer i kö till särskilt boende inom 

äldreomsorgen än under första halvåret 2016. Vi ligger nu på en nivå som stämmer bättre med tidigare 

år.  

Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som tidigare, men är något 

bättre än föregående år. Syftet med måtte är att få en bild av hur tillgänglig kommunen är för en utsatt 

grupp. Tiden är en viktig faktor för den enskilde. Problematiken när det gäller försörjningsstöd ligger 

ofta på väntetiden innan utredning, inte så mycket på själva utredningstiden. Inom denna tid ryms 

väntetid inför ”nybesök” samt efterföljande handläggning av ansökan efter ett besök. I urvalet finns 

även planerade nybesök, det vill säga man vet att man behöver få hjälp längre fram och tar kontakt 

med kommunen i förväg. Det här måttet ska inte jämföras mot vår servicegaranti som innebär rätt till 

beslut om bistånd inom sju arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad. 

 

Trygghetsaspekter i kommunen 

 

Elevers upplevda trygghet i skolan är ett nytt mått och vi har inte siffror från tidigare år att jämföra 

med. Andelen trygga elever är de som har angett något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller 

”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”jag känner mig trygg i skolan”. Uppgifterna kommer 

från Skolinspektionens ”Skolenkäten” som genomförs i årskurs 9. Vi ligger i näst bästa gruppen och 

medelvärdet är 83. Den kommun som har det högsta värdet ligger på 98 och lägsta är 55. 

Trygghet  2013 2014 2015 2016 2017 
      

Elevers upplevda trygghet i skolan, åk 9, andel (%) - - - - 84,1 

Personalkontinuitet, antal vårdare som besöker en person 

med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, medelvärde  13  14  15  19  19  

Barn per årsarbetare i förskolan, antal  5,4  5,4 5,3 5,1 5,3 
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En trygghetsaspekt är personalkontinuiteten i hemtjänsten. Genom måttet får vi kunskap om hur väl 

kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre med behov av omsorg i hemmet. Den 

kommun med lägsta antal har 6 personer och högsta antal är 27 personer. Undersökningen avser antal 

olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Det gäller personer, 65 år eller 

äldre, som har två eller fler hemtjänstbesök varje dag. Hemtjänsten är en verksamhet som pågår dygnet 

runt, alla dagar i veckan och året om, dessutom inom ett ganska stort geografiskt område. Det gör att 

det är svårt att få ner resultatet. Ofta, men inte alltid, är de kommuner som har lågt resultat små både 

till yta och invånarantal. I snitt möter kund färre medarbetare inom hemtjänsten och vi ligger nu under 

genomsnittet 19. Men vi har ett fortsatt arbete med att om möjligt minska antalet ytterligare. Positivt är 

att vi sett att kunder inom funktionsstöd, äldreboende och hemvård träffar sin kontaktpersonal med 

den regelbundenhet som överenskommits. 

Barn per personal i kommunens förskolor är också en trygghetsaspekt. Måttet utgår från den planerade 

personaltätheten och i många fall är den faktiska personaltätheten högre på grund av barnens frånvaro. 

Vi har legat på en stabil nivå under ett antal år och är i den näst bästa gruppen. Vi ligger i nivå med 

medelvärdet, högsta och lägsta resultat är 3,5 och 7,0.  

 

Delaktighet och kommunens information 

 

Måttet Informationsindex baseras på en självskattningsmätning av informationsgivningen på 

kommunens webbsida och visar tillgängligheten till digital information. Totalt ställs 256 frågor och för 

varje fråga kan mellan 0 och 3 poäng ges beroende på om informationen finns på hemsidan eller inte. 

Frågorna som ställs handlar om till exempel vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på 

återvinningsstationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen. Värdet visar andel av 

maxpoäng.  

Karlstads kommun får i årets underökning 91 procent av maxpoängen. Sedan förra undersökningen 

har vi minskat med två procentenheter. Vi ligger dock bäst till av våra jämförelsekommuner. 

Linköping är närmast på 90 procent. Jämfört med samtliga deltagande kommuner hamnar vi på 26:e 

plats. Vår minskning och en ökning av genomsnittet gör att vi tappar vår fina sjundeplacering. 

Hammarö toppar placeringen med 98 procent och som nummer tre kommer Forshaga med 97 procent. 

Genomsnittet ligger på 79 procent. 

De områden där vi inte har riktigt all information som vi borde ha (enligt mätningen) och därför har 

fått lite sämre resultat för är individ- och familjeomsorg, gymnasium, kultur och fritid och framförallt 

sökfunktionen på hemsidan. Det är de områdena vi har försämrat oss på. 

Däremot har vi förbättrat oss när det gäller information om tillstånd, tillsyn och näringsliv, ett område 

där vi får maxpoäng. Maxpoäng har vi även uppnått för förskola.  

Eftersom mätningen görs av kommunerna själva kan det vara svårt att jämföra resultaten med andra 

kommuner och även mellan åren. Resultaten påverkas till viss del av den värdering som 

tjänstpersonen, som fyller i enkäten, gör i specifika frågor/områden. Särskilt om man ska bedöma ifall 

något uppfylls ”till viss del” eller ”inte alls”. Dock är resultaten från mätningen ett bra verktyg för 

kommunen för att se över de områden där vi kan förbättra oss. 

Delaktighetsindex är ett mått med syftet att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa 

olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Indexet baseras på det antal poängen av 

18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Värdet visar andel av maxpoäng.  

De två senaste åren har Karlstads kommun fått index 76, vilket är betydligt lägre än vi hade tidigare 

(2015 var värdet 85). En stor anledning till skillnaden mellan 2015 och 2016 är att bedömningen gjorts 

annorlunda i de två senaste mätningarna. Det är olika personer hos oss i kommunen som genomfört 

Delaktighet och information  2013 2014 2015 2016 2017 
      

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) - 85,7 - - - 

Informationsindex för kommunens webbplats, totalt 94 93 94 93 91  

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  70 81 85 76 76  
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självskattningen. Det är en bedömningsfråga i vissa fall om vi uppfyller frågan helt, delvis eller inte 

alls. 

En fråga som vi inte uppfyller är till exempel om det finns tid för allmänheten att ställa frågor eller 

lämna synpunkter när kommunfullmäktige sammanträder. Vi presenterar inte heller resultaten av alla 

inkomna synpunkter på webbsidorna. Medborgarförslag och e-förslag presenteras på vår hemsida och 

kommentarer och förfrågningar via sociala medier besvaras direkt, men det finns inte någon samlad 

information om vad som skett med alla olika inkomna synpunkter. 

Riksgenomsnittet ligger på 57 för 2017 års undersökning. Av jämförelsekommunerna ligger Kalmar 

bäst till med 87. Vi ligger på delad andraplats med Gävle. Totalt sett i riket ligger vi i bästa gruppen av 

fyra grupper, den fjärdedelen med högst resultat.  

 

Kommunens effektivitet 

 

För de mått som avser skolan ligger vi bra till och i bästa eller näst bästa gruppen på alla måtten.2 

Kostnadsmåtten avser faktisk kostnad och säger inget om kostnaden jämfört med budget. De måtten 

bör ses tillsammans med de andra måtten som till exempel resultat i skolan och brukarbedömningar.  

Brukarbedömningarna grundar sig på Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom 

äldreomsorgen. Andel brukare som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd” på frågorna: Hur nöjd 

eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? och Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med den hemtjänst du har? Vårt värde för hemtjänsten har förbättrats något, från 86 till 

87, men vi ligger fortsatt i den sämsta gruppen. Medelvärdet för deltagande kommuner är 92 procent. 

Undersökningen består av en mängd frågor inom olika områden. Där ser vi både förbättringar och 

                                                      
2 Resultaten kan skilja sig från de som skolverket presenterar då det i denna undersökning avser elever som är folkbokförda i kommunen 

oavsett var de går i skola. Källan är Skolverket och SCB:s statistik beräknat för Kolada.  

Effektivitet 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 118 000 123 000 128 000 136 000 135 000 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven 

läser), hemkommun, andel (%) - - - 82 79 

Elever i åk 3 som deltagit alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, 

genomsnittlig andel (%) 68 71  77  73  76 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 93 91 91  90  89 

Elever i årskurs 9: sammanvägt resultat – elevernas syn 
på skolan och undervisningen, procent - - - - 70 

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, 

kr/betygspoäng 339 348 343 357 385 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, (%) - - - 72  75 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev - - - 99 000 103 000 

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel 

(%) av maxpoäng 80  65  75  79  81 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/ brukare 526 000 511 000 664 000 686 000  746 000 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 

helhetssyn, andel (%) 82  83 86  82  83 

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel 

(%) av maxpoäng 61  64 64  64  61 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 215 000 289 000 253 000 264 000 243 000 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, 

andel (%) 87  84 83  86  87 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel 

(%) av maxpoäng 82  82 80  80  78 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 

avslutad insats/utredning, andel (%) - - - 81 82  
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försämringar på delområdena. Bland annat har upplevelsen av att personalen har tillräckligt med tid 

och att de tar hänsyn till åsikter och önskemål försämrats. Möjligheten till aktiviteter utomhus och den 

egna skattningen av sitt hälsotillstånd är några områden där resultatet har förbättrats.  

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende bygger på ett antal fastställda indikatorer. Varje indikator 

redovisas var för sig samt kommunens totala poäng i förhållande till det maximalt möjliga poängen. 

Här visar vi andel av maxpoäng, ser vi på särskilt boende för våra äldre så har vi ökat lite jämfört med 

föregående år och vi ligger i den bästa gruppen. Vi har förbättrat värde på nästan alla indikatorerna. 

Andelen boende som har möjlighet att välja alternativ till huvudrätt, möjlighet till internetuppkoppling 

i egna rummet/lägenheten har ökat kraftigt. Även andelen boendeplatser som erbjuder minst två 

organiserade och gemensamma aktiviteter har ökat. Andelen som har möjlighet att påverka tv-kanaler 

i gemensamhetslokaler har minskat. Ett behov som kan vägas upp av att många fler har möjlighet till 

internet uppkoppling i sitt eget boende.  

För särskilt boende LLS så skiljer sig frågorna mellan år 2016 och år 2017, vilket leder till att vi inte 

kan jämföra helt med föregående år. De områden vi ligger bäst till är möjlighet att äta huvudmålet 

tillsammans, internetuppkoppling i det egna boendet, möjligheten att ta emot besök efter 21 och att 

boende inte har utsatts för hot eller våld.  

Vårt resultat för omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten har försämrats från 64 till 61 men vi 

ligger fortsatt i samma grupp, näst sämsta gruppen. Minskningen beror på att det nu antalet 

dagligvaruinköp som erbjuds minskat till en gång per vecka. De områden som drar ner vårt totala 

resultat är att vi inte erbjuder ledsagarservice, att få följa med vid dagligvaruinköp samt att vi inte 

erbjuder särskilt stöd och rådgivning för syn- och hörselskadade.  

 

Kommunen som samhällsutvecklare 

 

Andelen förvärvsarbetare har ökat stadigt de senaste åren men vi ligger kvar i näst sämsta gruppen. 

Jämfört med riket ligger Karlstad cirka en procentenhet lägre, men de senaste två åren har 

förvärvsfrekvensen ökat lite mer i Karlstad än i riket och därmed har Karlstad närmat sig riket. 

Även i förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad något lägre med undantag av 

Linköping, som har den lägsta förvärvsfrekvensen av jämförelsekommunerna. Linköping har den 

största andelen unga vuxna i åldern 20–24 år, därefter kommer Karlstad. Alla jämförelsekommuner 

hade en ökning av förvärvsfrekvensen mellan 2015 och 2016.  

En del av orsaken till en låg förvärvsfrekvens i Karlstad totalt sett kan förklaras av en lägre andel 

förvärvsarbetande i de yngre åldrarna jämfört med andra kommuner, vilket slår igenom och påverkar 

siffrorna för befolkningen 20–64 år som helhet. Att det är färre som arbetar i dessa åldrar kan bero på 

att många studerar, men framförallt på att vi i Karlstad har lite större andel i åldern 20–29 år som 

pendlar till arbetar i Norge jämfört med riket och jämförelsekommunerna. Norgependlarna kommer 

inte med i statistiken.  

Samhällsutveckling  2013 2014 2015 2016 2017 
      

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 75,5 75,4 75,7 76,8 77,7 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd, andel (%) 

4,5 4,6 4,7  4,5  4,3  

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första 

halvåret, antal/1000 invånare 

6,7 6,2 7,3 7,0 6,6 

Företagsklimat enligt undersökningen Insikt – Totalt NKI 67 - 71 - 74 

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 5,8 6,6 7,9  8,6  9,2  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl 

biologisk behandling, andel (%) 

37 40 39 39  39  

Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta 

lastbilar enl MFS (%) 

- 84 71  72  73  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 19 24 25  29 34  
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Andelen biståndsmottagare totalt i Karlstad har legat på drygt fyra procent sedan 2008. Sedan 2014 

har andelen biståndsmottagare minskat från 4,7 procent och ligger nu på 4,3 procent. Motsvarande 

siffra för riket är 4,1 procent. Det har även skett en nedgång för unga personer i åldersgruppen 18–24 

år mellan 2014 och 2016 från 7,6 procent till 6,2. Av våra jämförelsekommuner ligger Karlstad 

ungefär i mitten om vi rangordnar andelen biståndsmottagare per kommun totalt sett. Nästan alla 

jämförelsekommuner hade en minskning av andelen biståndsmottagare 2016  

Antalet nya företag har minskat något men är ungefär samma som föregående år och Karlstad tillhör 

bästa gruppen i undersökningen. Medelvärdet ligger på 5,2, högsta värde på 19,3 och lägsta på 1,2.Vi 

har förbättrat vårt resultat avseende företagarnas omdöme om kommunens service för företag i SKL:s 

undersökning Insikten. Med index 74 vi ligger fortsatt kvar i näst bästa gruppen. Medelvärdet är 72, 

högsta värde är 82 och lägsta är 58.  

Sjukpenningstalet har ökat i hela riket och så även i Karlstad. Trots det har Karlstad ett lågt 

sjukpenningstal jämfört med andra kommuner och vi tillhör fortfarande den bästa gruppen. Sedan 

denna mätning gjordes har nya siffror kommit och de visar på en förbättring både nationellt och för 

Karlstad. Den förbättringen kan delvis beror på att försäkringskassan har ändrat arbetssätt i 

hanteringen av ansökan och utredningar kring sjukskrivningar.  

Andelen källsorterat material har legat stabilt ett tag och vi är i fortsatt näst bästa gruppen. Trots det 

har den totala mängden hushållssopor per person i kommunen minskat något. 

Karlstad har näst högsta andel av miljöbilar med 73 procent. Högsta värdet är 81, medelvärde 34 och 

lägsta värdet 2 procent.  Trots det ser vi att det finns utrymme att bli ännu bättre och vi kommer även 

fortsättningsvis att ha en hög miljöambition vid anskaffning av nya bilar. Det har varit svårt att hitta 

bilar för till exempel hemtjänsten på landsbygden. Där behövs fyrhjulsdrift för att komma fram och det 

finns få alternativa tankställen. 

Kommunen har köpt mer ekologiska livsmedel under 2017 jämfört med 2016 - och vi tillhör den näst 

bästa gruppen. Kommun fortsätter sitt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel. I KKiK mäts 

andelen på årets första 6 månader och ser vi på helåret så blev resultatet 32 procent. Vilket i första 

hand beror på ökade livsmedelspriser.  

 

Vill du veta mer?  

I databasen Kolada finns alla resultat från KKiK. Tar man del av undersökningen via ”jämföraren” 

finns det en hel del kompletterande information. Exempelvis kan man få resultaten uppdelat på kön. 

Men också kompletterande mått, till de ordinarie som presenteras här, till exempel extremvärden, 

medianvärden och fler åldersgrupper. Det finns även möjlighet att i vissa mått ta del av resultaten på 

enhetsnivå, exempelvis brukarbedömningar.  

I de olika målanalysrapporterna finns mer information och analys av siffror och verksamheterna som 

kompletterar den KKiK resultaten.  
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