
Förklaringar till nyckeltal Laholms kommun 
 

1 Soliditet kommun, (%) (N03106) 
Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. Ju högre 
värde desto större del av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är värdet negativt överstiger skulderna 
tillgångarna. Källa: SCB 

2 Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) (N03002) 
Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en 
ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB. 

3 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser kommun, kr/inv (N03004) 
Övriga borgens- o ansvarsförbindelser kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser de borgens- och 
ansvarsförbindelser som kommunen påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhus och 
egnahemsägare. Källa: SCB. 

 

4 Resultat före extraord. poster (kommunen), andel (%) av skatt & generella 
statsbidrag (N03001) 
Resultat före extraordinära poster kommun, dividerat med skatteintäkter och generella statsbidrag kommunen. Källa: 
SCB. 

 

5 Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%) (N03100) 
Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter plus avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Visar i vilken mån skatteintäkter och generella statsbidrag täcker de löpande kostnaderna. 
Källa: SCB. 

 

6 Demografisk försörjningskvot, kommun (N00927) 
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och 
äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Källa: SCB. 

 

7 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (N00209) 
Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med 
sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i 
november månad enligt HÖK. Källa: SKL. 

 

8 Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) (N00200) 
Tillsvidareanställda månadsavlönade kommunen totalt dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för 
redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad enligt HÖK. Källa: SKL. 

 

9 Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%) (N00202) 
Visstidsanställda timavlönade kommunen totalt dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för redovisning i 
procent. Avser kommunalt anställda i november månad enligt HÖK. Källa: SKL. 

 

10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) (N00090) 
Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser 
samtlig kommunalt anställd personal. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen. Källa: SKL. 

 

11 Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr (N00951) 
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kronor (i månaden). All lön som redovisas är 
uppräknad till heltidslön. I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och förmåner. Avser anställda 18-66 år (t.o.m. 
2013 avsågs 18-64 år) som är månads- eller timavlönade. Anställda i kommunägda bolag ingår inte här. Källa: SCB. 

 

12 Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) (N00215) 
Antal nya tillsvidareanställda dividerat med antal tillsvidareanställda föregående år, multiplicerat med 100 för 
redovisning i procent. Som nya räknas de personer som är tillsvidareanställda i kommunen år T men inte år T-1. Med 
tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade. Avser kommunanställda i november månad enligt HÖK. Källa: 
SKL. 



13 Anställda utrikes födda, kommun, balanstal (N00217) 
Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i 
kommunens befolkning. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger 
balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal 
mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen. Avser alla kommunalt anställda i november månad enligt 
HÖK. Källa: SKL. 

 

14 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) (U11401) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) barn som erbjudits 
plats före eller på önskat placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag, helgdag eller 
klämdag räknas första kommande vardag som förskolan är öppen som önskat placeringsdatum. Mätperiod årets 6 
första månader. Data hämtas från kommunens centrala kö till förskola. Förskolebarn som inte får plats via den centrala 
kön ska inte räknas med. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

15 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, medelvärde (U11402) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar mellan 
önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 

 

16 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102) 
Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i 
kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket. 

 

17 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (N15428) 
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått 
betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever 
folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. 

 

18 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen) (N15403) 
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens 
egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Elever med okänd bakgrund är exkluderade 2016. Uppgiften avser läsår. 
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20) 
fr.o.m. 2013 omvandlas betygsstegen till värdena E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20. Det möjliga maxvärdet är 
320 poäng. Källa: SCB och Skolverket. 

 

19 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) (N15031) 
Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller 
fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala skolor i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 
oktober. Källa Skolverket (Siris). 

 

20 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) (U00412) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) av medborgarna som 
inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. 
Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Källa: 
Undersökning av externt företag 

 

21 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) (U00413) 
Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 
sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till 
kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag. 

 

22 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt (U00415) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Indexet baseras på en mätning av 
informationsgivningen på kommunens webbsida. Totalt ställs ca 250 frågor och för varje fråga kan mellan 0 och 3 



poäng ges beroende på om informationen finns på hemsidan eller inte. Här redovisas andelen av maximalt möjliga 
poäng i hela undersökningen. Obs! Fr.o.m. 2016 gör varje kommun en självgranskning av sin egen webbsida. Tidigare 
år har externa granskare genomfört mätningen. Resultatet är därför inte direkt jämförbart mellan åren. Källa: SKL 
(Information till alla) 

 

23 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng (U00416) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) av maxpoäng. Indexet 
visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen 
baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är 
därmed inte jämförbara med tidigare år. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

24 Utrikes födda i kommunfullmäktige, balanstal (N05832) 
Andel utrikes födda fullmäktigeledamöter i kommunen dividerat med andel utrikes födda invånare i kommunen, 
multiplicerat med 100. Statistiken tas bara fram vart fjärde år men i Kolada publiceras den förutom mätåret T även på år 
T+1, T+2 och T+3. Källa: SCB. 

 

25 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) (N00973) 
Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar 
nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget 
omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 
90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med 
stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan 
förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 

 

26 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 
(U00901) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antalet nyregistrerade företag per 
1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för 
helåret. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som 
flyttar in till kommunen från annan kommun ingår inte. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer. 

 

27 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking (U40402) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunrankning (1-290) av det 
sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande 
delen i rankingen är företagens bedömning av %u201DDet sammanfattande omdömet om företagsklimatet i 
kommunen%u201D. Källa: Svenskt Näringsliv 

 

28 Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) (U01405) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som i Nationella 
folkhälsoenkäten svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med 
antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, 
därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). 

 

29 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (N07900) 
Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och 
telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan med 
Fastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. För 
tillgång till riktigt höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme, 
fordras idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-tv-nät. Avser situationen 1 oktober. T.o.m. 2014 
avsågs befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning. 

 

30 Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. (N07806) 
Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen, meter dividerat med antal invånare 31/12. Källa: NVDB och 
SCB 

 

31 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % (U00437) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och lätta 
lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare 



miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition 
(Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess 
majoritetsägda bolag. Miljöfordon Syd har gett möjlighet till kommuner och landsting att komplettera med fordon i 
operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Se fotnot för att se om uppgiften är preliminär eller slutgiltig. 
Källa: Miljöfordon Syd (MFS). 

 

32 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) (U07414) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram hushållsavfall som 
samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat 
hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den 
mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och 
restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall 
inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar 
(förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: 
Avfall Sverige. 

 

33 Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person (U07801) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram insamlat 
hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämt kärl- och 
säckavfalll, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier 
och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, 
batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till 
fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande 
turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner 
med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat 
invånarantal speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar 
jämförelser med andra kommuner. Källa: Avfall Sverige. 

 

34 Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor, antal/1000 
inv (U07424) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer som har utbildats 
av kommunen i att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor per 1 000 invånare. Källa: Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

 

35 Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv (U07415) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Uppgifterna har hämtats från 
Räddningsverkets insatsregister som bygger på de insatsrapporter som räddningstjänsterna utformar efter 
insatser/utryckningar. Registret innehåller bland annat alla insatser som den kommunala räddningstjänsten gjort till 
brand i byggnad. Med byggnad menas såväl bostäder som allmänna byggnader, industribyggnader mm. Med utvecklad 
brand avses sådana insatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer. Räddningsverkets 
insatsregister fångar enbart sådana bränder som varit föremål för räddningsinsats. Antalet räddningsinsatser har sedan 
justerats med uppgifter från SCB om befolkningen i respektive kommun. Uppgifterna gäller för perioden år T-4 till år T. 
Källa: MSB 

 

36 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500) 
Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, 
C = 15, D = 12,5, E = 10 ,F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för 
respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betygsatta kurser 
är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det 
fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte 
betygspoängen. Källa: SCB och Skolverket. 

 

37 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun 
(N17487) 
Summa betygspoäng för folkbokförda elever i kommunen som avslutat från yrkesprogram under året dividerat med 
antal folkbokförda elever i kommunen som avslutat från yrkesprogram under året. Källa: SCB. 

 



38 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program 
hemkommun (N17486) 
Summa betygspoäng för folkbokförda elever i kommunen som avslutat från högskoleförberedande program under året 
dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som avslutat från högskoleförberedande program under året. Källa: 
SCB. 

 

39 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 
inom 3 år, hemkommun, andel (%) (N17473) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 3 år sedan som med behörighet till 
universitet/högskola inom 3 år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium 
för 3 år sedan, inkl. IM. Fr.o.m. 2016 ingår inte elever som tagit examen i svenska utlandsskolor. Källa: SCB. 

 

40 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 

inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) (N17475) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på yrkesprogram på gymnasium för 3 år sedan med behörighet till 
universitet/högskola inom 3 år dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på yrkesprogram på 
gymnasium för 3 år sedan. Fr.o.m. 2016 ingår inte elever som tagit examen i svenska utlandsskolor. Källa: SCB. 

 

41 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 
inom 3 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) (N17474) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på högskoleförberedande program på gymnasium för 3 år sedan 
med behörighet till universitet/högskola inom 3 år dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på 
högskoleförberedande program på gymnasium för 3 år sedan. Fr.o.m. 2016 ingår inte elever som tagit examen i 
svenska utlandsskolor. Källa: SCB. 

 

42 Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) (N17445) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan som med examen inom tre år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan, inkl. IM. Källa: 
SCB. 

 

43 Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) 
(N17447) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på yrkesprogram på gymnasium för tre år sedan med examen inom 
tre år dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på yrkesprogram på gymnasium för tre år 
sedan. Källa: SCB. 

 

44 Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program 
hemkommun, andel (%) (N17446) 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på högskoleförberedande program på gymnasium för tre år sedan 
med examen inom tre år dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på högskoleförberedande 
program på gymnasium för tre år sedan. Källa: SCB. 

 

45 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (N31814) 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare 
under året. Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt 
bistånd. 

 

46 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) (U31462) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) personer som inte 
återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Återaktualisering avser endast formell 
ansökan. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

47 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (N31001) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ekonomiskt bistånd (inkl. 
utredningskostnader), dividerad med antal invånare totalt den 31/12. Försörjningsstöd till flyktinghushåll ingår inte. 
Källa: SCB.\n 

 



48 Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%) (U33461) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) barn i åldern 0-12 år 
som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår 
inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

49 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) (U33400) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) ungdomar i åldern 13-
20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår 
inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

50 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0-20 år, medelvärde (U33401) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att 
utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. 
Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

51 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (N33001) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för barn och ungdomsvård, 
dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 
0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende (HVB), familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga 
öppna insatser. Kostnader för den utredningsverksamhet som ligger till grund för insatserna redovisas inom respektive 
delverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

 

52 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) (U35409) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) vuxna med missbruk 
21+ år som inte återkommit till missbruksvården inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. 
Fram till 2016 ingick återaktualisering inom alla socialtjänstens områden med undantag för försörjningsstöd och 
familjerätt. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

53 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna 
med missbruksproblem 21+, medelvärde (U35400) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att 
utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser vuxna med missbruksproblem 21+ år. 
Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

54 Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv (N35001) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för missbrukarvård vuxna, 
dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser vård och omsorg i form av institutionsvård, vård i familjehem, bistånd 
avseende boende och olika öppna insatser som socialtjänsten ger till vuxna personer som har missbruksproblem. Som 
vuxen person avses här person som är 21 år eller äldre. Avser samtilg regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

 

55 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år 
och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

 

56 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer 
i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är 
exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen. 



 

57 Kostnad äldreomsorg, kr/inv (N20043) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting avseende vård och omsorg 
enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Källa: SCB. 

 

58 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) (U23467) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska 
bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning 
om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

 

59 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng (U28423) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Baseras på resultatet av ett antal 
delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. De ingående delnyckeltalen finns som undernoder 
till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt 
följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen 
summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera 
att delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada 
utifrån anvisningar från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK. 

 

60 Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus ersättning från FK , kr/inv (N28007) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser enligt LSS och SFB 
(tidigare LASS), exkl ersättning från Försäkringskassan och lokalkostnader, dividerat med antal invånare den 31/12. 
Avser samtlig regi. Källa: SCB. 

 

61 Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv (N25021) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser funktionsnedsättning 
för personer 0-64 år enligt SoL, dividerat med antal invånare den 31/12. Källa: SCB 

 

62 Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), 
medelvärde (U28414) 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar som 
gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats, alla insatser. Avser alla beslut om LSS-insats under årets 6 första 
månader (minimum 4 beslut per insats) exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom personlig assistans. 
Inkluderar även beslut som leder till avslag. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

 

 


