
KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas Melleruds kommuns resultat inom några 
viktiga områden som är intressanta för er invånare. Resultaten har ambitionen att beskriva 

kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

KKiK består av en stor mängd nyckeltal och vi har valt en diagramtyp som visar många 
nyckeltal samtidigt. Vi har valt att undvika mängder av siffror i tabellform.



Så här läser du diagrammen

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner
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• Sätt dig in i vad varje färgad linje innebär, se 
förklaring längst upp till höger på varje sida.

AXEL

Nyckeltal 1

Nyckeltal 2

Blå linje visar värdet av Melleruds nyckeltal i förhållande till;

1. den gröna linjen som visar medelvärdet bland Sveriges 
kommuner för detta nyckeltal.

2. den  röda linjen som visar det lägsta värdet bland Sveriges 
kommuner för detta nyckeltal.

Ett exempel skulle kunna vara att nyckeltal 3 visar kostnad per 
brukare i en verksamhet. Det visar då att vår kommun har en 
högre kostnad per brukare än övriga Sverige i snitt. 

Nyckeltal 1 visar att vårt värde är i princip lika som övriga 
Sverige i genomsnitt (marginellt lägre än snittet).

Nyckeltal 3

• För att få rätt bild av vad diagrammet visar så 
är det viktigt att läsa varje axel separat. 



HEMTJÄNST

Kostnaden för hemtjänst fördelat per invånare över 65 år

I vår kommun är kostnaden för hemtjänst fördelat per 

invånare över 65 år ungefär samma som för Sverige i 

genomsnitt.

Brukarnas bedömning av hemtjänsten – helhetssyn

I vår kommun är brukarna mer nöjda med sin 

hemtjänst än övriga Sverige i genomsnitt. Bland de 

bästa i Sverige faktiskt!

Kostnaden för hemtjänst fördelat per brukare

I vår kommun är kostnaden för hemtjänst fördelat per brukare 

lägre än för övriga Sverige i genomsnitt.

Andel invånare 65 år och äldre som är beviljade hemtjänst

I vår kommun är det en högre andel av våra äldre över 65 år 

som är beviljade hemtjänst jämfört med övriga Sverige i 

genomsnitt.

Antal beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person bland 

invånare över 65 år med hemtjänst.

I vår kommun har brukarna fler timmar hemtjänst per månad än övriga 

Sverige i genomsnitt.

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år
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Brukarnas bedömning av särskilt boende – helhetssyn

I vår kommun är brukarna mer nöjda med särskilt boende än övriga 

Sverige i genomsnitt.

Omsorgspersonal per boendeplats i särskilt boende

I vår kommun finns det mer personal per boendeplats än övriga 

Sverige i genomsnitt.

Andel invånare 65 år och äldre i särskilda  

boendeformer.

I vår kommun är det en lägre andel av våra äldre över 

65 år som bor på särskilt boende jämfört med övriga 

Sverige i genomsnitt

Kostnaden för särskilt boende fördelat per brukare

I vår kommun är kostnaden för särskilt boende fördelat per brukare högre än för 

övriga Sverige i genomsnitt.

P g a att vi lämnat felaktig data kring antalet brukare för 2016 så är tyvärr detta 

nyckeltal missvisande och kostnaden för hög. / Roger Granat, socialchef

Kostnaden för särskilt boende fördelat per invånare över 65 år

I vår kommun är kostnaden för särskilt boende fördelat per 

invånare över 65 år högre än för Sverige i genomsnitt.

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

SÄRSKILT BOENDE

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år
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FÖRSKOLA

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Andel barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i förskola och 

pedagogisk omsorg

I vår kommun är färre barn i denna åldersgrupp inskrivna i förskola 

och pedagogisk omsorg jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

I vår kommun är andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen lägre än för övriga Sverige i snitt.

Alla vakanta tjänster utannonseras som förskolelärare men vi får inte 

behöriga sökanden i samma utsträckning. 

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg.

Antal barn per årsarbetare i förskolan

I vår kommun går det ungefär lika många barn per 

årsarbetare i förskola som övriga Sverige i genomsnitt. 

Kostnad för förskola fördelat per inskrivet barn

I vår kommun är kostnaden för förskola fördelat per 

inskrivet barn lägre än för övriga Sverige i genomsnitt.

Kostnad för förskola fördelat per invånare mellan 1 - 5 år

I vår kommun är kostnaden för förskola fördelat per invånare 

mellan 1-5 år lägre än för Sverige i genomsnitt. 

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år
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Andel barn i åldern 6-12 år som är inskrivna i fritidshem

I vår kommun är färre barn i denna åldersgrupp inskrivna i 

fritidshem jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen

I vår kommun är andelen årsarbetare i fritidshem med 

högskoleexamen mindre än övriga Sverige i genomsnitt.

Alla vakanta tjänster utannonseras som förskolelärare men vi får 

inte behöriga sökanden i samma utsträckning. 

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg.

Antal barn per årsarbetare i fritidshem

I vår kommun går det färre barn per årsarbetare i 

fritidshem än övriga Sverige i genomsnitt. 

Kostnad för fritidshem fördelat per inskrivet barn

I vår kommun är kostnaden för fritidshem fördelat per inskrivet barn högre än för övriga 

Sverige i genomsnitt.

Andelen barn med utländsk bakgrund har ökat och är fler än övriga Sverige i genomsnitt. 

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg.

Kostnad för fritidshem fördelat per invånare mellan 6 - 12 år

I vår kommun är kostnaden för fritidshem fördelat per invånare 

mellan 6-12 år lite lägre än för Sverige i genomsnitt.

FRITIDSHEM

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år
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GRUNDSKOLA

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Andel elever i åk 1-9 med utländsk bakgrund

I vår kommun är det betydligt fler barn med utländsk bakgrund i 

grundskolan jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel lärare i förskoleklass och grundskola med pedagogisk 

högskoleexamen

I vår kommun är andelen lärare eller pedagogisk personal med 

högskoleexamen lägre än övriga Sverige i genomsnitt.

Alla vakanta tjänster utannonseras som grundskolelärare men vi 

får inte behöriga sökanden i samma utsträckning. 

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg

Antal elever per årsarbetare i grundskolan

I vår kommun går det ungefär lika många barn per 

årsarbetare i grundskolan som övriga Sverige i 

genomsnitt.

Kostnad för grundskola fördelat per elev

I vår kommun är kostnaden för den kommunala grundskolan lägre än för 

övriga Sverige i genomsnitt - fördelat per elev.

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9

I vår kommun är kostnaden per betygspoäng lägre än för övriga Sverige i genomsnitt.

Andelen lärare som saknar lärarlegitimation är högre än för övriga Sverige i genomsnitt. 

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg

Andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning

I vår kommun är det en mindre andel av föräldrarna som har 

eftergymnasial utbildning jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år

Kommunens kvalitet i korthet 2016



GRUNDSKOLA – behörighet / resultat

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram

I vår kommun är det en lägre andel elever som är behöriga till yrkesprogram jämfört 

med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen

I vår kommun är det en lägre andel elever som är behöriga till 

naturvetenskaps- och teknikprogrammen jämfört med övriga Sverige 

i genomsnitt.

Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen

I vår kommun är det en lägre andel elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen jämfört med övriga Sverige i 

genomsnitt.

2017 har andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

ökat. /Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och 

samhällsvetenskapsprogrammen

I vår kommun är det en lägre andel elever som är behöriga till dessa program jämfört 

med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till estetiska programmen

I vår kommun är det en lägre andel elever som är behöriga till estetiska 

programmet jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser

I vår kommun är det en lägre andel av eleverna i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven 

i de ämnen som eleven läser jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

2017 har andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökat.

/Anders Pettersson, förvaltningschef skola och barnomsorg
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Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år



GYMNASIUM

Mellerud

Lägsta värdet bland alla kommuner

Medelvärdet bland alla kommuner

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning

I vår kommun har eleverna högre betygspoäng efter avslutad 

gymnasieutbildning jämfört med övriga Sverige i genomsnitt.

Kostnad för kommunal gymnasieskola fördelat i kronor per elev

I vår kommun är kostnaden för gymnasieskolan fördelat per elev 

ungefär lika som övriga Sverige i genomsnitt.

Antal elever per lärare (heltidstjänst) i gymnasieskolan

I vår kommun går det lite färre elever per lärare i 

gymnasieskolan jämfört med övriga Sverige i genomsnitt. 

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år

I vår kommun är andelen elever med examen inom 3 år 

högre än i övriga Sverige i genomsnitt.

Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år

I vår kommun är andelen behöriga elever inom 3 år högre än för övriga 

Sverige i genomsnitt.

Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen 

I vår kommun är det ungefär lika stor andel lärare som har 

pedagogisk högskoleexamen som övriga Sverige i genomsnitt.

Andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning

I vår kommun har en lägre andel av föräldrarna till 

gymnasieelever en eftergymnasial utbildning jämfört med 

övriga Sverige i genomsnitt. 

Nyckeltalet har ökat jämfört föreg. år

Nyckeltalet är oförändrat

Nyckeltalet har minskat jämfört föreg. år
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