
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)- Resultat 2015
Bättre än genomsnitt, jämfört med kommuner i Sverige.

Något sämre (0-10%) än genomsnitt, jämfört med kommuner i Sverige. 

Sämre än genomsnitt, jämfört med kommuner i Sverige.

Tillgänglighet

Riket
Jämförelse 

Riket
2014 2015 2015 2015

Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (%) 78 89 84
Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 48 51 46
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen (%) 91 100 94
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation (timmar/vecka) 72 77 49
Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamhet och fått plats på önskat placeringsdatum (%) 60 70 65
Genomsnittlig väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum (dagar) 11 25 23
Genomsnittlig väntetid för att få plats på äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (dagar) 39 55 57
Genomsnittlig handläggningstid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök (dagar) 12 9 16

Trygghet
Riket Riket

2014 2015 2015 2015
Invånarnas uppfattning om trygghet i kommunen (index) 60 61 60
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod (antal personer)  - 17 15
Barn per personal i kommunens förskolor, planerad närvaro (antal barn/årsarbetare) 5,6 5,6 5,4
Barn per personal i kommunens förskolor, faktisk närvaro (antal barn/årsarbetare) 4,4 4,2 4,3

Delaktighet och information
Riket Riket

2014 2015 2015 2015
Valdeltagande i kommunvalet (%) 84,5  -  -
Kommunens webbinformation till invånarna (index) 82 83 80
Invånarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling (index) 56 59 55
Invånarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet (index) 42 42 40

Effektivitet
Riket Riket 

2014 2015 2015 2015
Kostnad förskola (kr/inskrivet barn) 120 007 120 277 130 784
Andel elever i åk 6 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven sv, eng, ma (%) 95 96 93
Andel elever i åk 3 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven sv, ma (%) 65 73 70

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

Skövde

Skövde

Skövde

Skövde



Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet (%) 88,1 91 85,2
Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 (index) 75 75 75
Kostnad per betygspoäng (kr/betygspoäng) 321 320 375
Andel gymnasieelever i kommunen som fullföljer sin utbildning inom 4 år (%) 83,9 80,8 78,6
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år (kr/elev) 16 300 20 733 25 809
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldreomsorg, andel av maxpoäng (%) 59 60 66
Kostnad särskilt boende äldreomsorg (kr/brukare)* 452 527 558 652 800 824
Antal boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) 85 84 83
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst, andel av maxpoäng 8%) 64 64 65
Kostnad hemtjänst äldreomsorg (kr/brukare) 333 702 333 955 264 056
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) 91 90 91
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng (%) 86 82 82
Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats (%) 80 77 78

Samhällsutveckling
Riket Riket

2014 2015 2015 2015
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%) 78,8 78,8 78,5
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (%) 2,2 2,1 4,2
Antal nya företag, helårsprognos baserad på första halvåret, antal per 1000 invånare 4 4,6 4,9
Nöjd kund index företagsklimat  - 67 68
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 8,7 9,9 10,5
Andel återvunnet material av hushålls avfall (%) 35 36 39
Andel miljöbilar i organisationen (%) 78 56 33
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) 15 26 25
Invånarnas uppfattning av kommunen som en plats att bo och leva på (index) 64 64 60

* Ej jämförbart med 2014. Nu ingår även lokalkostnader

Skövde
Nyckeltal
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