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Kommunens kvalitet i korthet - KKiK
Är de äldre i Hjo nöjda med hemtjänsten? Kommer skolungdomarna från Hjo in på    
gymnasiet? Är tillgången till barnomsorgen god? 

För sjunde gången är Hjo kommun med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK ger en sammanfattad bild av kvalite-
ten i landets kommuner. Årligen mäts kommunens kvalitet när det gäller tillgänglighet, delaktighet/trygghet, effektivitet och 
samhällsutveckling. Syftet med KKIK är t.ex. att underlätta en dialog mellan förtroendevalda och medborgarna om kom-
munens kvalitet och vad man får för skattepengarna. Mätningen i sin helhet presenteras på SKLs hemsida (www.skl.se/kkik) 
och finns även länkad från kommunens hemsida (www.hjo.se). Nedan visas ett urval av mått som är intressanta för att få en 
bild av kvaliteten på den kommunala verksamheten.

Din kommuns Tillgänglighet
Barnomsorg
Enligt visionen ska Hjo vara en attraktiv boendeort för 
barnfamiljer. Ska vi lyckas med denna målsättning är 
tillgängligheten till förskoleplatser en nyckelfråga. 2016 
fick 58 procent plats i förskola på önskat datum, vilket 
är sämre än genomsnittet i landets kommuner och en 
försämring jämfört med förra årets mätning. Dock är 
väntetiden för dem som inte fått plats på önskat datum i 
snitt 10 dagar vilket är betydligt under medel på 28 dagar 
(KKIK 2016) vilket visar på att vi har en bra planering av 
barnomsorgsplatser. Faktorer som påverkat att indika-
torn i år visar en lägre procent än tidigare är att relativt 
få barn fått placering under mätperioden vilket innebär 
att det gör större skillnad procentuellt när de inte fått 
plats på önskat datum. kommunen har också märkt av att 
fler lämnar in ansökan om barnomsorgsplats med kortare 
framförhållning, det leder till att det är färre som fått 
plats på önskat datum än tidigare år. Enligt Skollagen ska 
barnomsorg erbjudas inom 4 månader men i Hjo har man 
skärpt kravet till 3 månader för att underlätta för barnfa-
miljer. I väldigt hög utsträckning uppnås den garantin. 

2014 2015 2016 2016 
medel

Hur stor andel av de som erbjudits 
plats inom förskoleverksamheten har 
fått plats på önskat placeringsdatum?

80 77 58 63

Hur lång är väntetiden (dagar) för 
dem som inte fått plats för sitt barn 
inom förskoleverksamheten på öns-
kat placeringsdatum?

24 11 10 28

Bästa gruppen

Näst bästa gruppen

Näst sämsta gruppen

Sämsta gruppen

Läsanvisning:
Färgmarkeringarna visar hur Hjo kommuns resultat förhåller 
sig till övriga kommuner som ingår i mätningen. Med medle-
värde avses genomsnittet för deltagande kommuner.

Äldreomsorg
Att det finns tillgång till äldreboende för den som behöver 
det är en viktig trygghetsfaktor när man blir äldre. I Hjo 
tar det i genomsnitt 43 dagar från det att man ansöker om 
äldreboende till dess att man får erbjudande om plats vilket 
innebär att i jämförelse med övriga kommuner så behöver 
inte de äldre vänta särskilt länge på en lägenhet i äldreboen-
de. I de flesta fall verkställs beslut om särskilt boende inom 
3 månader, men en handfull sökande har tyvärr fått vänta 
längre än så under 2016. För att möta kommande behov 
av äldreboende har Hjo kommun under året beslutat att 
fr.o.m. 2019 utöka Sigghusbergs äldreboende för personer 
med demensdiagnos med ytterligare en avdelning.

2014 2015 2016 2016 
medel

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) 
för att få plats på ett äldreboende 
från ansökan till erbjudande om plats?

39 62 43 57

Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd i Hjo började 
mätas på ett mer adekvat sätt under 2014 varför vi också 
fick ett förändrat resultat. Resultatet har förbättrats under 
2016. Ärenden som inte är kompletta skapar en längre 
handläggningstid i statistiken, varför kommunen kommer 
att införa digitala ansökningsprocesser under 2017 för att 
minska handläggningstiderna.

2014 2015 2016 2016 
medel

Hur lång är handläggningstiden i snitt 
(dagar) för att få ekonomiskt bistånd?

7 14 12 16

Kvalitetsrapport



HJO  ÅRSREDOVISNING 2016

51                              FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

Delaktighet och trygghet i din kommun
Hur trygga känner sig medborgarna? Hjo kommun deltar i 
SCBs medborgarundersökning vartannat år. I denna ställs 
följande frågor: Hur ser du på:

 - hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
 - hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och miss  
   handel?
 - hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott i hemmet?

Som framgår nedan tabell ligger Hjos index för trygghet för 
2016 något över riksgenomsnittet, vilket det också gjorde i 
2014 års mätning. 

2014 2015 2016 2016 
medel

Nöjd region index - Trygghet 63 - 60 56

För våra barn innebär närheten till förskoleläraren en stor 
trygghet. I Hjo kommuns förskolor går det fortfarande 
relativt många barn per personal. Glädjande nog har dock 
den positiva trenden fortsatt under 2016 och vi börjar 
närma oss genomsnittet för de kommuner som deltar i 
KKIK. 

2014 2015 2016 2016 
medel

Hur många barn per personal är det 
i kommunens förskolor (planerad 
resurs)?

6,2 5,7 5,4 5,3

Din kommuns effektivitet
Grundskolan
2016 års skolresultat är positiva med en ihållande trend av 
goda resultat. 84 procent av eleverna i årskurs 6 klarade 
kraven i svenska, matte och engelska. 70 procent av elev-
erna i årskurs 3 nådde kraven i svenska och matte. Be-
hörigheten till gymnasiestudier är mycket god 91 procent 
jämfört med rikets 86 procent. men målet är att alla elever 
ska bli behöriga och arbetet för att nå dit pågår ständigt. 
En stark bidragande orsak till den goda måluppfyllelsen är 
arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet på våra enheter 
och se till att våra enheter har en tydlig och kontinuerlig 
resultatuppföljning. En kontinuerlig uppföljning av elevernas 
resultat leder till att insatser kan sättas in för att eleverna 
ska nå full måluppfyllelse.

2014 2015 2016 2016 
medel

Hur stor andel av eleverna uppnår 
kraven i sv, eng, ma i årskurs 6?*

84 78

Vilket resultat når eleverna i årskurs 
3 i kommunen i de nationellla proven 
(andel elever som når kraven i sv, ma)

70 70 70 71

Hur stor andel av kommunens elever 
som slutar årskurs 9 är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program?

91 92 91 86

Äldreomsorg
I Hjo kommun är de som bor på äldreboende nöjdare än i 
genomsnittskommunen. Det visar Socialstyrelsens brukar-
undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. 
88 procent har svarat positivt på frågan om de är sam-
mantaget nöjda med sitt äldreboende. Jämfört med andra 
kommuner så utmärker sig äldreboendena i Hjo med att 
de boende känner att de har större möjlighet att påverka 
sin vardag, personalen tar hänsyn till deras önskemål och 
personalen har tillräckligt med tid för dem. Även maten får 
ett mycket högt betyg. 

Det är också glädjande att samma undersökning visar att 
Hemvården i Hjo får ett bättre helhetsbetyg för varje år 
som går. Den sammantagna nöjdheten med Hemvården 
har gått från 81 procent positiva brukare år 2014 till 89 
procent 2016. Det är roligt att se att så många som 99 
procent svarar att de får ett gott bemötande av persona-
len som utför hemtjänst i Hjo kommun. 

2014 2015 2016 2016 
medel

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende

84 86 88 83

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med den hemtjänst de erhåller

81 87 89 91*

* Genomsnittsvärdet för kommuner som ingår i KKiK är 91 procent. Genomsnittet för rikets samtliga 
kommuner är dock 89 procent varför denna siffra används i kommunens målredovisning.

Din kommun som samhällsutvecklare
Det sista avsnittet i Kommunens kvalitet i korthet berör 
kommunen som samhällsutvecklare. Utifrån sina geogra-
fiska och demografiska förutsättningar står sig Hjo kom-
mun väl när det gäller sysselsättning, arbetstillfällen m.m. 
Mätningen visar att det liksom tidigare år är fler invånare 
i åldern 20-64 som förvärvsarbetar i Hjo jämfört med öv-
riga kommuner i landet. En mindre andel av befolkningen 
får också försörjningsstöd i Hjo jämfört med landet som 
helhet. Antalet företag som startades per 1000 invånare 
i vår kommun minskade något jämfört med förra året. 
Liksom tidigare år är sjukpenningtalet är högre i Hjo än i 
övriga kommuner.

2014 2015 2016 2016 
medel

Andel av kommunens invånare 20-64 
år som förvärvsarbetar

80,6 80,2 81,1 78,9

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

3,3 3,7 4,0 4,3

Hur många nya företag har startats 
per 1 000 inv. i kommunen?

4,1 4,3 4,2 5,4

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

10,5 11,7 12,8 11,7

Kvalitetsrapport

* Nytt mått 2016 , jämförelsemått saknas


