
 

 

KA 2022/270   Datum: 2022-03-11 

 

 

www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 1 av 9 

 

  

Kommunens Kvalitet i Korthet 
Analys av resultat 2021 

mailto:info@sotenas.se


 

 

KA 2022/270   Datum: 2022-03-11 

 

 

www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 2 av 9 

 

Innehåll 

 

KKiK - Analys av resultat 2021 .......................................................................... 3 

Barn och unga.................................................................................................... 4 

Grundskola ................................................................................................................................. 4 

Stöd och omsorg ............................................................................................... 6 

Individ- och familjeomsorg ....................................................................................................... 6 

Funktionsnedsättning ................................................................................................................ 7 

Äldreomsorg .............................................................................................................................. 8 

Samhälle och miljö ............................................................................................ 9 

 

 
 
  

mailto:info@sotenas.se


 

 

KA 2022/270   Datum: 2022-03-11 

 

 

www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 3 av 9 

KKiK - Analys av resultat 2021 
Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 

Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av SKR, Sveriges Kommuner och 

Regioner. Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort 

intresse för invånarna. 

Förvaltningarna har nedan analyserat de nyckeltal där kommunen placerar sig bland de 25 procent bästa 

och sämsta i jämförelsen år 2021, alternativt år 2020 för kostnadsjämförelser då dessa alltid presenteras ett 

år släpande. 

 

Sammanfattning 

Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal fördelat inom tre områden; Barn och unga, Stöd och 

omsorg samt Samhälle och miljö. Av dessa nyckeltal placeras Sotenäs kommun i 2021 års undersökning 

bland de 25 procent bästa kommunerna i nio fall, samt i två kostnadsjämförelser för år 2020 (dessa släpar 

alltid ett år).  Sotenäs placeras i två fall bland de 25 procent sämsta kommunerna, samt i en kostnads-

jämförelser för år 2020.  

 

Inom området Barn och unga ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placering är bland de 25 procent bästa i sju av 

nyckeltalen, vilka avser kvalitet inom grundskolan i form av andel elever som klarat delprov, uppnådda 

betyg, behörighet till yrkesprogram, samt nöjdhet med skolan. Däremot är Sotenäs bland de 25 procent 

dyraste kommunerna i riket avseende kostnad per elev inom grundskolan.  

Jämfört med föregående år har kategoriseringen förbättrats avseende ”Elever i åk 9 med lägst betyg E i 

idrott och hälsa” och ”Kostnad gymnasieskola”. Däremot har ”Gymnasieelever med indraget studiestöd 

pga. ogiltig frånvaro” (nytt nyckeltal i jämförelseprojektet) försämrats jämfört med andra. 

 

Inom området Stöd och omsorg ingår 15 nyckeltal. Sotenäs placering är bland de 25 procent bästa i tre av 

nyckeltalen, vilka avser väntetiden i antal dagar från ansökan tillbeslut om försörjningsstöd, samt 

brukarbedömningar inom LSS-verksamhet. Därtill var kostnaderna inom både IFO- och LSS-

verksamheterna år 2020 bland de 25 procent lägsta i Sverige. Däremot är personalkontinuiteten inom hem-

tjänsten och vissa kvalitetsaspekter inom särskilda boenden bland de 25 procent sämsta i jämförelsen.  

Jämfört med föregående år har kategoriseringen förbättrats avseende Brukarbedömningen inom LSS samt 

kostnaden per invånare för Individ- och familjeomsorg. Däremot har personalkontinuiteten inom hem-

tjänsten försämrats jämfört med andra. 

 

Inom området Samhälle och miljö ingår tio nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i 

jämförelsens Delaktighetsindex. Inom området är detta det enda nyckeltal som uppdaterats för år 2021. 

Jämfört med föregående år har delaktighetsindexet även förbättrats inom kategoriseringen och ingår nu 

bland de 25 procent bästa i jämförelsen.  

 

Via Jämföraren i Kolada går det att ta del av de senaste KKiK-jämförelserna mellan Sotenäs och övriga 

kommuner i Sverige.  
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Barn och unga 

Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i sju av 

nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i två av nyckeltalen. Resultaten i två av nyckeltalen kan inte 

redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.   

 

 

Grundskola 

Andel elever i åk 6 som klarat lägst betyget E i matematik 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Sedan 2015 har resultatet i matematik för eleverna i årkurs 6 legat över snittet för riket och de flera år även 

varit bland de 25 procent bästa. 2021 års resultat följer samma mönster. Flickornas resultat avviker något 

då de 2021 hade ett lägre resultat än pojkarna. 90 procent av flickorna klarade lägst betyget E i matematik 

och det är det lägsta resultatet sedan 2016 och avviker från trenden av måluppfyllelse för ämnet. För 

pojkarnas del är tendensen den omvända och pojkarna gör det bästa resultatet på flera år. I analysen för 

2020 lyftes att matematikämnets tydligare struktur kan gynna pojkar. Forskning kring elevers attityd till 

ämnet matematik visar att pojkarna, vid självskattning, ofta bedömer sig skickliga i ämnet matematik. 

Flickorna skattar oftare sina matematikkunskaper lägre. 

Utbildningsförvaltningen behöver följa elevernas utveckling i matematik för att se om 2021 var ett undantag 

i mönstret om att flickor presterar bättre än pojkar i ämnet matematik. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas kommer skolorna att fortsätta följa utvecklingen i varje 

ämne med avstämningar under terminerna och därefter göra de insatser som behövs för att eleverna ska nå 

målet om lägst betyget E i matematik. Den kommunövergripande satsningen på språkutvecklande arbetssätt 

kommer att gynna även matematikundervisningen. 

 

Andel elever i åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Under både 2020 och 2021 nådde över 90 procent av eleverna i årkurs 9 behörighet till yrkesprogram. 

Resultatet har båda åren varit höga både som helhet och uppdelat efter kön. Det positiva för 2021 är att 

eleverna i årkurs 9 även nådde samma höga resultat vad gäller behörighet till de teoretiska programmen. 

Kommunen har tidigare lyft just den skillnaden som ett utvecklingsområde. 
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Utbildningsförvaltningen behöver fortsätta arbeta med studie- och yrkesvägledning så att eleverna har god 

kunskap om olika gymnasieprograms inriktning, förutsättningar och krav som ställs för att man som elev 

ska klara gymnasieprogrammen. Det är viktigt att eleverna har goda förutsättningar att klara gymnasiet 

efter tre år och det är därför viktigt att skolan fortsätter sitt fokusarbete med träffsäkra insatser i tidiga 

åldrar. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska behållas kommer skolan fortsätta att utveckla undervisningen så att 

den blir tillgänglig för alla. Det kompensatoriska arbetet behöver anpassas och riktas utifrån elevernas 

behov. 

 

Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Resultatet i KKiK baseras på Skolinspektionens elevenkät för 2021 och Sotenäs kommun ligger högt i 

jämförelse med övriga kommuner då 78 procent av eleverna uttrycker nöjdhet med sin skola. I 

förvaltningens egna enkätundersökningar bland elever i årskurs 6 och 8 hamnar resultatet ungefär på samma 

nivå. I kommunens bokslut har förvaltningen redovisat elevernas känsla av trygghet som är högre och 

uppgår till 95 procent. Skolinspektionens granskning visar att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer 

och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. Detta gynnar i sin tur i hög grad elevernas känsla av nöjdhet. 

Utbildningsförvaltningen har sett att eleverna behöver bli lotsade i sin skolgång för att kunna prioritera 

bland skoluppgifterna. När eleverna ges hjälp med struktur av skolvardagen och stöd i form av studieteknik 

i ämnena, ökar deras möjlighet att greppa helheten. Förståelsen för vad som förväntas genomföras och 

förmågan att prioritera den egna insatsen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver utvecklingsarbetet med att säkerställa elevernas 

kunskaper tidigt, ledarskapet i klassrummet samt genus och jämställdhet fortsätta, men också utvecklas för 

elevernas ska öka känsla av nöjdhet. 

 

Andel elever i åk 9 med lägst betyg E i idrott och hälsa 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Betygsresultatet för 2021 visar 96 procent av eleverna nådde minst betyget E i idrott och hälsa. Ett av de 

bästa resultaten sedan 2013. Vid jämförelse har resultaten för idrott och hälsa legat över genomsnittet för 

riket fem av de senaste sju åren. Flickorna har även i detta ämne ett högre betyg än pojkarna. 

För en del av elever är idrott och hälsa det bästa och roligaste ämnet, medan andra elever kan uppleva stor 

oro och osäkerhet i och omkring undervisningen. Även omklädning och dusch behöver vara trygga miljöer 

för eleverna. Att skapa känsla av trygghet i undervisningen är en av de viktigaste insatserna för god 

måluppfyllelse. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver undervisningen fortsätta vara tillgänglig så att 

eleverna kan välja material, redskap, eller aktivitet utifrån sina förutsättningar. 

 

Kostnad per elev i grundskola F-9 

Sotenäs kommuns placering år 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Även om kommunenen ligger bland de 25 procent dyraste under 2020 har kostnaderna minskat varje år 

sedan 2016, sett till grundskoleverksamheten totalt. Jämfört med resultat för riket har Sotenäs kommun 

minskat sina kostnader samtidigt som den genomsnittliga kostanden för riket har ökat. Trots minskningen 

ligger Sotenäs kommun bland de 25 procent dyraste kommunerna i riket. 

NY 
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Sotenäs kommun har valt att ha mindre skolenheter vilket medför högre kostnader för lokaler, personal och 

måltider. Under 2019 påbörjades anpassningar av lokaler så att grundsärskolan fick egna lokaler medan 

övriga skolor och förskolor samnyttjar lokaler mer än tidigare. 

För att Sotenäs kommun ska förbättra sitt ekonomiska resultat krävs att utbildningsförvaltningen fortsätter 

att hålla personalkostnaderna enligt politiskt beslutade inriktningsdirektiv för kommunens framtida 

skolorganisation. Att fortsätta samnyttja lokaler och på andra sätt se över skolornas organisation är andra 

viktiga delar i förändringsarbetet. 

 

Stöd och omsorg 

Inom området "Stöd och omsorg" ingår 15 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i sex av 

nyckeltalen. Samt bland de 25 % sämsta i två av nyckeltalen. Resultaten i ett av nyckeltalen kan inte 

redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.   

 

 

 

Individ- och familjeomsorg 

Väntetid i antal dagar för beslut inom försörjningsstöd 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Resultatet visar på att Sotenäs har näst lägst antal dagar i landet för nyckeltalet väntetid från första 

kontakttillfället till beslut inom försörjningsstöd. Medelvärdet i landet var, under 2021, 15 dagars väntetid. 

Resultatet beror på hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner och erfarna handläggare vilket 

resulterar i snabba och effektiva bedömningar. En liten och trygg arbetsgrupp med korta kommunikations-

led underlättar snabba beslut. 

Utvecklingen visar att resultatet bör kunna bibehållas beroende av om ansökningsantalet ligger på liknande 

nivå som under 2021 då samma värde är återkommande under de senaste fyra åren. Förutsatt att inte 

arbetsbelastning ökar i samband med samhällsförändringar. 

För att resultatet ska bibehållas krävs fortsatt följsamhet till rutiner samt en stabil och kompetent personal-

styrka. 
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Kostnad för individ- och familjeomsorg (IFO) 

Sotenäs kommuns placering år 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.  

Resultatet kan främst förklaras med att Sotenäs kommun är en kommun med låg grad av social utsatthet i 

jämförelse med riket. I jämförelse med liknande kommuner har Sotenäs kostnader i linje med de andra 

kommunerna. En liten kommun med låg grad av social utsatthet gör att IFO har möjlighet att ha kunskap 

om de individer och familjer som är eller kan bli aktuella för verksamheten. IFO har sedan några år 

fokuserat på att utveckla hemmaplanslösningar till fördel för placeringar på HVB för barn och unga. Detta 

ses som ett arbetssätt som ofta ger bättre resultat och som dessutom är en mindre kostnadsdrivande insats. 

Förebyggande arbete är en viktig del i både arbetet med familjer och vuxna. 

Utvecklingen ser ut att fortsätta i samma linje. Eventuellt kan det förväntas ett ökat invånarantal då individer 

tillfälligt har bosatt sig i kommunen under Coronapandemin och eventuellt blir kvar. 

För att resultatet ska bibehållas krävs personalförsörjning. Det är svårt att rekrytera ny personal med rätt 

kompetens, vilket eventuellt kan kräva höjda löner och/eller användande av konsulter. Hemmaplans-

lösningar och förebyggande arbete behöver utvecklas, främst när det gäller vuxna. 

 

Funktionsnedsättning 

Brukarbedömning boende LSS – brukaren trivs alltid hemma 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.  

Resultatet är till och med det bästa i riket då Sotenäs är en av sju kommuner som uppnår 100 procent. 

Resultatet är till stor del en effekt av stabila verksamheter. Brukarna har bott i sitt hem länge och är trygg 

med sina grannar och med personal som har varit densamma över tid. 

Utvecklingen tyder på att redan positiva brukare har blivit ännu positivare sedan tidigare mätning. Detta är 

extra anmärkningsvärt då senaste mätningen gjordes under en pandemi då verksamheterna har fått anpassa 

och ställa om, oftast på ett sätt som har haft begränsande konsekvenser för brukarna. 

För att resultatet ska bibehållas behöver verksamheten ges möjligheter att fortsätta med det goda arbete som 

görs och därutöver utvecklas, till exempel genom att förbättra möjligheter till fritidsaktiviteter. 

 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.  

Resultatet är det fjärde bästa i riket. Tydlig personal med vilka förutsättningar som finns och utifrån det 

försöker lyssna in varje enskild brukare och skapa lösningar utifrån varje individs önskemål. 

Utvecklingen tyder på att redan positiva brukare har blivit ännu positivare sedan tidigare mätning. Detta är 

extra anmärkningsvärt då senaste mätningen gjordes under en pandemi då verksamheterna har fått anpassa 

och ställa om, oftast på ett sätt som har haft begränsande konsekvenser för brukarna. 

För att resultatet ska bibehållas behöver verksamheten ges fortsatt möjlighet att arbeta brukarnära där de 

enskildes behov och önskemål kan tas tillvara. Verksamheten behöver utöka möjligheterna till andra former 

av sysselsättning, till exempel i form av utflyttad verksamhet. Utmaningen framåt är att matcha behov och 

önskemål hos brukare med de möjligheter som samhället erbjuder. En utmaning som blir extra påtaglig i 

och med den yngre målgruppen, som har annan funktionalitet och andra krav än de äldre. 

  

NY 

NY 
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Kostnad för funktionsnedsättning 

Sotenäs kommuns placering år 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.  

Kostnaden är beräknad i relation till antalet invånare i kommunen vilket förklarar en stor del av detta 

resultat. I jämförelse med liknande kommuner hade Sotenäs, 2020, den högsta kostnaden. Sotenäs kommun 

har ett boende för personer med socialpsykiatrisk problematik, vilket är kostnadsdrivande och delvis kan 

förklara Sotenäs placering i relation till liknande kommuner. Socialpsykiatriska boenden återfinns sällan i 

dessa kommuner. Kostnaden per brukare i LSS-boenden ligger över medelvärdet för riket, en effekt av att 

kommunen har få brukare i dessa verksamheter, vilket har resulterat i små och därmed relativt kostsamma 

enheter. 

Målet behöver vara att ha så kostnadseffektiva verksamheter som möjligt med fortsatt hög kvalitet för 

brukaren. Fler brukare i våra verksamheter skulle innebära en lägre kostnad per brukare i verksamheterna 

samtidigt som det kan erbjudas bättre kvalitet när det finns ett större underlag att arbeta för. 

 

Äldreomsorg 

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

De faktorer som påverkar nyckeltalet kvalitetsaspekter i särskilt boende är boendeplatser i särskilt boende: 

• där den äldre erbjuds daglig utevistelse, 

• där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, 

• där den äldre kan påverka Tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, 

• som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, och 

• som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar. 

Resultatet för 2021 beror till viss del på att erbjudna utevistelser och gemensamma aktiviteter har påverkats 

negativt av pandemin. Gemensamma aktiviteter på vardagar har inte kunnat genomföras på grund av smitto-

risk, däremot har individuella aktiviteter erbjudits. Verksamheten arbetar aktivt med individanpassade 

insatser där erbjudna aktiviteter arbetas fram tillsammans med den enskilde och dokumenteras i 

genomförandeplan. 

Verksamheten har inte erbjudit de boende minst två organiserade, gemensamma aktiviteter per helgdag då 

detta inte prioriterats i budget. För år 2022 har verksamheten fått tillskjutna medel för att genomföra detta. 

Måltidsenheten erbjuder inte valbara rätter vid huvudmålet. 

På Hunnebohemmet finns inget TV-utbud utöver basutbudet då detta inte är upphandlat i kommunens 

fastigheter. På Kvarnbergets äldrecentrum där Sotenäsbostäder är fastighetsägare finns ett större utbud. 

Dock kan de boende inte påverka utbudet i gemensamhetsutrymmen, utan endast i sina egna lägenheter. 

För att resultatet ska förbättras behöver satsningar göras på de kvalitetsaspekter som mäts i undersökningen. 

 

Antal personer en hemtjänsttagare möter inom 14 dagar 

Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Den höga siffran gällande personalkontinuitet beror framför allt på årets svåra personalförsörjnings-

möjlighet där höga sjuktal medfört att personal har flyttats och omplanerats. Dock finns det även brister i 

struktur och organisering som även det bidrar till att kontinuiteten är otillfredsställande. 

NY 
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Verksamheten arbetar nu aktivt för att förbättra kontinuiteten, i december hade siffran sjunkit till 18. Detta 

görs framför allt genom en medveten planering med fokus på kontinuitet samt en omorganisering mot 

mindre grupper. Detta förväntas även ha god effekt på personalnöjdheten och andra kvalitetsaspekter. 

 

Samhälle och miljö 

Inom området "Samhälle och miljö" ingår tio nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i ett av 

nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i fem av nyckeltalen. 

 

 

 

Delaktighetsindex 

Delaktighetsindexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att 

delta i kommunens utveckling. Sotenäs kommuns placering år 2021 är bland de 25 % bästa i KKiK-

undersökningen vilket är en stark förbättring från året innan med hela 13 procentenheter. 

Resultatet baseras på 19 frågor om exempelvis hemsidans utformning, hur enkelt det är för medborgare att 

ta del av information samt lämna synpunkter och delta i dialog med förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Inom sociala medier är Sotenäs kommun främst aktiv på Facebook och Instagram där man har egna konton. 

Dessa två sidor har flest följare av alla kommuner i norra Bohuslän och genom att publicera information 

där görs kommunens invånare delaktiga i vad som händer i verksamheterna. Intresset för att ta del av den 

här informationen växer ständigt och Sotenäs kommun rankas i mätningar som en av landets främsta 

avseende att skapa engagemang och följare i sociala medier. Anledningen till att kommunen förbättrat 

resultatet i delaktighetsindex jämfört med föregående år beror även på att det under året anordnats flertalet 

välbesökta digitala medborgardialoger, samt att en rad tillgänglighetsåtgärder har förbättrats på hemsidan. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras ytterligare kan en medborgarundersökning genomföras i 

egen regi eller enligt SCB:s modell där medborgare får svara på vad de anser om deras möjlighet till 

inflytande. 
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