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Kvalitet i kommunal verksamhet

Kommunutredningen har gjort ett försök att titta på några tillgängliga mått
som kan säga något om kvaliteten i den kommunala verksamheten.
Huvuddelen av de tillgängliga måtten kommer från databasen Kolada.1 Av
praktiska skäl har en avgränsning gjorts till några kommunala
verksamhetsområden som Kommunutredningen uppfattar vara något av
kärnan i det kommunala uppdraget.2
Det behöver påpekas att alla mått är behäftade med svagheter och
oklarheter. Det gäller även de mått som Kommunutredningen tittat på.
Jämförelser och slutsatser bör därför dras med försiktighet. Det behöver
också påpekas att de valda måtten inte på långa vägar räcker för att få en
heltäckande bild av kvaliteten i all kommunal verksamhet. De kan snarare ge
några indikationer på kommunernas kvalitet inom valda
verksamhetsområden.
1. Vad är kvalitet?

Det finns olika definitioner av kvalitet. En definition är att kvalitet kan
definieras som en varas eller tjänsts förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa,
kundernas behov och förväntningar.3 Definitionen har sitt ursprung i
tillverkningsindustrin. För offentlig verksamhet kan kundbegreppet kännas
främmande då kunder vanligen avser de som betalar för en vara eller tjänst
1

Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen, ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens
medlemmar. Databasen innehåller ca 5 000 nyckeltal om kommuner och landsting.
2

Kommunutredningen vill rikta ett tack till Maria Price, kanslichef på RKA, för värdefulla kommentarer och
synpunkter.
3

Bergman B., och Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning (5:e utgåvan). Lund: Studentlitteratur.

på en öppen marknad. Begreppet kund får därför förstås ur ett bredare
sammanhang för offentlig verksamhet och breddas till intressenter, det vill
säga barn, elever, föräldrar, äldre, anhöriga med flera. Den viktigaste
intressenten är dock brukarna av den offentliga tjänsten.4
1.1 Kvalitet i privat och offentlig verksamhet

Möjligheter och mekanismer för att bedöma och mäta kvalitet skiljer sig åt
mellan offentlig och privat verksamhet. Inom privat verksamhet, dvs. en
öppen marknad, finns naturliga mekanismer för bedömning av kvalitet i
förhållande till pris. Om kunden inte är nöjd med kvaliteten på varan eller
tjänsten väljer hon helt enkelt en annan leverantör. För den offentliga
verksamheten finns inte samma typ av marknadsmekanism, även om inslaget
av marknadsmekanismer ökat sedan 1980- och 1990 talen då privata utförare
infördes inom den svenska välfärden.
I litteraturen beskriver kvasimarknadsteori situationen där ett monopol
ersätts av konkurrerande leverantörer.5 Resultatet är visserligen en
kommersiell marknad, men inte en normal marknad. För det första är inte
alla leverantörer vinstmaximerande, trots konkurrensen dem emellan. Vissa
aktörer kan exempelvis vara ideella organisationer. Detta gör det svårt att
förutse hur aktörerna kommer att reagera på marknadens incitament. För det
andra bestäms efterfrågan på en kvasimarknad av den offentliga budgeten
och inte av kunden som konsumerar tjänsten. För det tredje görs valet av
leverantör inte entydigt av konsumenten utan av den som upphandlat
tjänsten för konsumentens räkning.
För att en kvasimarknad ska kunna fungera väl behöver
informationsasymmetrier hanteras. Informationsasymmetri råder då
”kunden” inte har tillgång till tillräcklig information för att kunna göra ett
rationellt och välavvägt val. Ett exempel på informationsasymmetri kan vara
att det inte finns tillräcklig information, eller om fel mått används, om
tjänstens eller varans kvalitet. Hartman menar att det råder stor
informationsasymmetri inom den svenska välfärden och att kunderna därför
inte är tillräckligt välinformerade för att kunna göra rationella val.6 Hartman
argumenterar också för att det finns en risk att mätningar av kvalitet i
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offentlig verksamhet utgår från vad som faktiskt går att mäta, istället för att
hitta mått på vad vi vill mäta. Ett exempel på det är att ”inputmått” generellt
är enklare att mäta, exempelvis personaltäthet eller andra insatta resurser, än
vad som är fallet för vad som faktiskt ska uppnås, exempelvis välmående
funktionshindrade.
1.2 Mål och kvalitet i offentlig verksamhet

I den offentliga verksamheten har de nationella målen en central funktion
vid diskussion av kvaliteten och i många fall sätts också en hög grad av
måluppfyllelse lika med en hög kvalitet.7 Det är riksdag och regering som
formulerar de nationella målen för respektive verksamhet i lagar och
förordningar. Sektorsmyndigheterna har det övergripande ansvaret för
uppföljning och utvärdering av de nationella målen för respektive
verksamhet. Kommunerna och landstingen är i sin tur ansvariga för
utförandet av verksamheterna på sådant sätt att de nationella målen uppnås.
På nationell nivå kan kvaliteten i skolverksamheten till exempel bedömas
utifrån uppgifter om de svenska elevernas kunskaper och färdigheter men
också hur skolan har svarat mot värdegrund och andra mål. I sjukvården
gäller uppgifterna hälsotillståndet och ohälsotal, i äldreomsorgen omfattar
kvaliteten frågor om äldre personers livskvalitet och så vidare. På nationell
nivå är också fördelningsfrågor, såväl regionalt som mellan individer en
viktig aspekt av kvaliteten.
1.3 Olika typer av kvalitet

Kvalitet kan delas upp i olika typer, t ex struktur-, process-, samt
resultatkvalitet.8 Strukturkvalitet handlar om de grundläggande
förutsättningarna för att bedriva verksamheten, såsom verksamhetens
organisering, bemanning (personaltäthet, personalens utbildning, kompetens,
motivation etc.), lokaler, tillgång på utrustning och material. Processkvalitet
handlar om hur verksamheten bedrivs eller genomförs (arbetssätt, rutiner,
kontroller, uppföljning m.m.). Resultatkvalitet avser det konkreta utfallet
eller resultatet av de utförda tjänsterna, t.ex. förbättrad funktionsförmåga
eller livskvalitet hos patienten. I vård- och omsorgssammanhang kan även en
distinktion göras mellan vårdens medicinska kvalitet och kvaliteten på mötet
mellan patient och vårdgivare. Den senare innehåller olika bemötande- och
7
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serviceaspekter såsom personalens empati eller kvaliteten på
patientinformationen.
Kvalitet kan också delas in i objektiv och subjektiv kvalitet, eller observerad
och upplevd kvalitet.9 Punktligheten i exempelvis tågtrafiken kan objektivt
mätas, medan resenärernas upplevelser av resan handlar om subjektiva
upplevelser. I databasen Kolada har ett antal nyckeltal utvecklats som i
någon mån säger något om den objektiva, eller observerade, kvaliteten
(Kolada innehåller även subjektiva mått i form av nyckeltal från
brukarundersökningar). Det kan handla om utredningstider, väntetider eller
personalens utbildningsnivå. Det behöver dock påpekas att det generellt är
svårt att hitta nyckeltal som på ett rättvist sätt ger korrekt information om
kvaliteten i verksamheten. För att ta utredningstider som exempel så ger
korta utredningstider ingen bra indikator på kvalitet i det fall utredningen blir
bristfällig eller rentav felaktig. Detsamma gäller i någon mening väntetider.
De flesta torde vara överens om att kort väntetid till särskilt boende är
positivt, men under förutsättning att den enskilde erbjuds plats på ett önskat
boende och ett boende med god kvalitet.
För att mäta den upplevda, eller subjektiva kvaliteten används ofta
undersökningar om kundnöjdhet. På en öppen marknad är möjligheten att
byta leverantör ett enkelt sätt för kunder att visa sin åsikt, men inom
kommunal verksamhet blir detta mer komplicerat. Inom exempelvis
äldreomsorgen innebär byte av vårdboende en stor ansträngning för den
enskilde, likaså kan byte av skola innebära en stor omställning för en enskild
elev. För myndighetsutövning saknas i princip möjlighet för den enskilde att
gå till en annan leverantör. Frågan om hur nöjda brukarna är med sina
tjänster blir därför central för att bedöma tjänstens kvalitet. Det innebär att
mätningar av brukares upplevelser genom brukarundersökningar ofta
används som mått på utförarnas och verksamheternas kvalitet.
1.4 Svårigheter med brukarundersökningar

Dilemmat med att använda brukarundersökningar för att jämföra kvaliteten
hos olika utförare är att det inte alltid går att jämföra svar som getts av olika
personer.10 Anledningen är att individer tolkar frågorna och svarsskalorna på
Statskontoret (2011) ”Förutsättningar för en samlad och systematisk uppföljning av kvalitet, p roduktivitet och
effektivitet i offentlig sektor”. Delrapport i Uppdrag om att utveckla redovisningen av den offentliga sektorn .
2011:13.
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olika sätt. I en självskattningsfråga, som till exempel hur bedömer du ditt
allmänna hälsotillstånd? kan varje individ ha sin egen definition av vad som är
dålig respektive god hälsa. Detta kan jämföras med då man ska använda
mätverktyg i en verkstad. Om verktygen inte är kalibrerade mot en viss
standard går det inte att veta att de mäter samma sak, och mätningarna med
verktygen blir inte jämförbara med varandra.
Detta är inte ett problem om målet med en brukarundersökning är att se om
en grupp brukare är nöjda eller missnöjda med sin omsorg. I sådana fall är
det brukarnas ojusterade åsikter om äldreomsorgen som är intressanta.
Däremot blir skillnaden i respondenternas svar problematisk om avsikten är
att jämföra kvaliteten hos två utförare av äldreomsorg eller mellan två
kommuner. Studier visar exempelvis att äldres hälsotillstånd och
personlighet påverkar hur tillfredsställda de är med tjänster inom
äldreomsorgen.11 Äldre som uppfattar sin egen hälsa som svag är mindre
benägna att vara nöjda med den omsorg de får och vice versa.
Det bör dock påpekas att de individuella brukarsvaren alltid är rätt i den
meningen att de anger brukarens åsikt, och dennes upplevelse av kvaliteten,
på den offentliga verksamhet som den enskilde fått. Svårigheterna ligger i att
kunna göra jämförelser av kvaliteten mellan olika utövare eller kommuner,
eller jämförelser över tid.
1.5 Prestationer

Med prestationer menas mått som säger något om vad eller vilka aktiviteter
som produceras. Statskontoret har i en tidigare rapport12 tittat på kommunal
verksamhet och vilken typ av prestationer som kommunerna förväntas
producera. Som exempel nämner Statskontoret anordnande av utbildning,
skolskjutsar, skolmåltider, skolhälsovård och modersmålsundervisning som
prestationer inom grundskolan.13
En prestation kan tolkas som neutral i den meningen att den utgår från vad,
eller vilken prestation, kommunen har utfört. Exempelvis ombesörjt
skolskjutsar till alla elever som är berättigade skolskjuts, antal
undervisningstimmar mm. Däremot ges inte någon information om med

Bauld, L., Chesterman, J. och Judge, K. (2000). “Measuring satisfaction with social care amongst older
service users: issues from the literature”. Health & social care in the community, Vol. 8 Nr 5 s. 316–324
11
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Statskontoret (2003) ”Hur styr staten kommunerna? Ett förslag till kartläggnings- och analysmodell”.
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Se också SKL (2014) ”Mål och resultat – att utveckla mål- och resultatstyrning”.
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vilken kvalitet skolskjutsarna utförts, eller vilken kvalitet som finns i
utbildningstimmarna.
I praktiken kan dock prestationer och kvalitet vara nära besläktade. En
kommun kan exempelvis ställa vissa kvalitetskrav på upphandlingen av
skolskjutsar. Det är också vanligt att staten genom lagstiftning eller
förordning ställer vissa kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
exempelvis genom krav på viss utbildningsnivå eller legitimationer för vissa
yrkesgrupper. Prestationsmåttet kan därför i varierande grad även innehålla
kvalitetsnivåer.
2. Kommunal verksamhet

Kommunernas ansvar spänner över många olika verksamhetsområden och
det råder stor variation över hur kommunerna valt att organisera sin
verksamhet. I detta kapitel ges en kort orientering över begreppet
kommunalt huvudmannaskap innan vi går in på de olika kvalitetsmåtten.
2.1 Kommunalt huvudmannaskap

Kommuner är ansvariga för att tillhandahålla ett stort antal tjänster till
medborgarna, t.ex. inom socialtjänst och renhållning. I lagstiftningen inom
olika rättsområden används ofta begreppet huvudman som beteckning för den
aktör som ansvarar för en viss uppgift. Exempelvis anges i 4 kap. 7 § planoch bygglagen (2010:900) att kommunen som huvudregel är huvudman för
allmänna platser. Det finns även vissa lagar där begreppet huvudman inte
används men där det av bestämmelserna ändå framgår att det föreligger ett
huvudmannaskap för en aktör.
I kommunallagen (2017:725) används inte begreppet huvudman. Men när en
nämnd får en uppgift av fullmäktige bygger kommunallagen på att nämnden
har ett ansvar för uppgiften. Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De kommunala revisorerna ska i
enlighet med god revisionssed granska all verksamhet inom nämndernas
verksamhetsområden (12 kap. 1 § första stycket kommunallagen).
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2.2 Verksamhetens form varierar mellan olika kommuner

Kommunen har stor frihet att själv välja vilken form som verksamheten ska
bedrivas i. Det medför att det varierar mellan kommuner hur de har valt att
driva sin verksamhet. Förutom förvaltningsform kan verksamheten bedrivas
i företagsform, t.ex. i aktiebolag.
Det finns även möjligheter för kommunen att låta privata utförare sköta
kommunal verksamhet. Med privat utförare avses en annan juridisk person
eller enskild individ, dock inte kommunala bolag, stiftelser eller föreningar.
(3 kap. 12 § och 10 kap. 7 § kommunallagen) Det kan ske t.ex. genom
upphandlade avtal. Huvudregeln är att kommunens ansvar som huvudman
kvarstår även om verksamheten drivs av privata utförare. Undantag gäller för
fristående förskolor och skolor som är egna huvudmän.
2.3 Förändring av huvudmannaskap

När kommuner och landsting anlitar någon annan för att utföra en uppgift
så behåller de i regel huvudmannaskapet. Det innebär att kommunen har
kvar det övergripande ansvaret i förhållande till medlemmarna, även om
någon annan aktör rent faktiskt utför uppgiften. I 10 kap. 8 §
kommunallagen anges vidare att kommunen när skötseln av en kommunal
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska
kontrollera och följa upp verksamheten. Nämndernas ansvar enligt 6 kap. 6 §
kommunallagen, som redogörs för ovan, gäller även när en kommunal
angelägenhet har lämnats över till någon annan. Av denna bestämmelse
framgår indirekt att det kommunala huvudmannaskapet för verksamhet som
kommuner lämnar över till privata utförare kvarstår (jfr. prop. 2013/14:118
s. 38).
Det finns i vissa fall enligt speciallagstiftning möjlighet för kommunen att
komma överens med någon annan att överlämna en uppgift helt och hållet.
En kommun kan t.ex. enligt 23 kap. 8–10 §§ skollagen (2010:800) komma
överens med en annan kommun, ett landsting eller staten att överlämna
ansvaret för vissa specifika uppgifter, bl.a. skolhälsovård, till mottagaren.
Hur en kommuns huvudmannaskap påverkas av samverkan enligt
kommunallagen beror på vilken samverkansform som används. Om
kommunen överlämnar en uppgift till ett kommunalförbund så övergår
huvudmannaskapet till kommunalförbundet.
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3. Mått på kvalitet

Kommunutredningen bedömer det inte som praktiskt genomförbart att
inom ramen för utredningsarbetet söka kvalitetsmått som täcker alla de
verksamhetsområden som kommunen är huvudman för. Ett urval av mått
har gjorts för att få indikationer på vilken kvalitet kommunerna har i sin
verksamhet. Undersökningen har begränsats till de större kommunala
verksamheterna såsom förskola, grundskola och äldreomsorg. Ambitionen
har varit att välja mått som utgår från de nationella mål som formulerats för
respektive verksamhet. Ambitionen har även varit att titta på möjliga
objektiva outputmått där så varit möjligt. Som det visas längre fram i texten
är det dock svårt att hitta bra outputmått för den kommunala verksamheten,
inte minst inom förskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
Kommunutredningen har bedömt att en viktig kvalitetsaspekt inom
äldreomsorgen är brukarens upplevelse av tjänsten. Även om mått som
bygger på brukarundersökningar har sina svagheter kan ändå brukarnas
bedömningar kan ge vissa indikationer på kvaliteten inom äldreomsorgen i
olika kommunkategorier.
Dessutom har några mått valts för att titta på kommunernas förmåga och
kvalitet som handlar om ärendehantering och rättssäkerhet. Det bör betonas
att måtten långtifrån ger hela bilden, avsikten är snarare att få indikationer på
kvaliteten i några verksamheter och om det finns tecken på skillnader mellan
olika kommuntyper.
Måtten inom respektive verksamhetsområde är valda i huvudsak utifrån vad
som finns tillgängligt i befintliga data. En stor del av måtten har hämtats från
databasen Kolada. Kompletterande mått har även inhämtats från
Inspektionen från vård- och omsorg (IVO).14 Dessutom har vissa uppgifter
hämtats Justitieombudsmannen (JO).
Som antytts i texten ovan är det svårt att mäta kvalitet i offentlig verksamhet.
De flesta mått innehåller osäkerheter. Det har särskilt visat sig svårt att hitta
några få centrala mått som säger något om verksamheternas kvalitet, trots att
det generellt i Sverige finns god tillgång till data och nyckeltal om den
kommunala verksamheten.

14
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De olika verksamheterna behandlas var för sig i den följande texten och där
finns även fler kommentarer till de valda måtten.
3.1 Valda kvalitetsmått

Kommunutredningen har valt följande mått för respektive verksamhet:
Förskola

a) Heltidstjänster med förskollärarlegitimation
b) Inskrivna barn/årsarbetare
c) Plats på förskola efter önskat placeringsdatum

Grundskola

a) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne
b) Elever i åk 9 med behörighet till yrkesprogram
c) Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva
svar, andel. Hemkommunen

Hemtjänst

a) Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde
b) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg.
Bemötande, förtroende och trygghet, andel
c) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg.
Inflytande och tillräckligt med tid, andel

IFO

a) Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om
försörjningsstöd, medelvärde
b) Antal beslut där JO riktat kritik mot
kommunernas tillämpning av socialtjänsten för
barn och unga (per invånare under 20 år).

Särskilt boende
för äldre

a) Omsorgspersonal med adekvat utbildning,
vardagar, andel
b) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum, medelvärde
c) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg bemötande, förtroende och trygghet, andel
d) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg mat och måltidsmiljö, andel
e) Ej verkställda beslut särskilt boende för äldre per
invånare över 65 år
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Tillämpning av
lagar

a) Antal beslut där JO riktat kritik per invånare och
kommunkategori
b) Beslut där JO riktat kritik i tillämpningen av
socialtjänstlagen (2001:453) per invånare och
kommunkategori

3.2 Förskola

Kommunerna är enligt skollagen som huvudregel huvudmän för förskola
och är skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet. (2 kap. 2 § och 8 kap.
skollagen) Även enskilda kan efter ansökan bli huvudman för förskola.
(2 kap. 5 § skollagen).
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet. (8 kap. 2 § skollagen).
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för
alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare
önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda
barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. När vårdnadshavare har
anmält önskemål om en kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet
förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas
förskola skyndsamt. (8 kap. 12 och 14 §§ skollagen)
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. (8 kap. 8 §
skollagen) Skolverket rekommenderar som riktmärke för antal barn i en
barngrupp 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–
5 år. Det anges dock att riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till
och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en
barngrupp än vad riktmärket anger, beroende på hur väl omständigheter som
t.ex. fysisk miljö och barngruppens sammansättning, fungerar tillsammans.15
Kommunen har tillsynsansvaret över de enskilda huvudmän som driver
förskola vars huvudman kommunen har godkänt. (2 kap. 7 § och 26 kap. 4 §
15

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan, s. 16.
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skollagen) Det innebär att kommunen är tillsynsmyndighet för de fristående
förskolorna i kommunen. Enligt Skolverkets allmänna råd bör kommunen i
egenskap av tillsynsmyndighet utöva sin tillsyn regelbundet över de
fristående förskolorna.
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av kommunala huvudmäns
ansvarstagande för förskolan utifrån de nationella styrdokumentens krav, i
syfte att bidra till en likvärdig förskola för alla barn. I ett större
regeringsuppdrag gavs Skolinspektionen i uppdrag att under åren 2015–2017
granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse.16 Skolinspektionens
samlade bedömning är att det finns alltför stora skillnader i den pedagogiska
kvaliteten, det pedagogiska ledarskapet och den lokala styrningen av
förskolorna.17
En av de utmaningar som Skolinspektionen betonar är den låga andelen
förskollärare nationellt. Skolinspektionen anser att det behövs ytterligare
insatser för att på sikt öka andelen förskollärare i varje förskola.
Granskningen pekar även på att det blivit svårare att rekrytera
gymnasieutbildade barnskötare. En av konsekvenserna av dessa förhållanden
är att mer än en fjärdedel av de som arbetar i förskolan inte har någon
utbildning alls för att arbeta med barn, vilket Skolinspektionen ser som
oroväckande.18
Personal med högre utbildning inom förskolan ökar enligt OECD barns
kognitiva förmåga genom ett större ordförråd och bättre
problemlösningsförmåga.19 OECD pekar dock på att personalens utbildning
även måste kunna omsättas till förmåga att skapa en gynnsam pedagogisk
miljö för att göra verklig skillnad.
Både Skolinspektionen och OECD pekar på att tillgången till utbildad
personal är en viktig faktor för att skapa en förskoleverksamhet med god
kvalitet. Skolinspektionen betonar dessutom i sin granskning betydelsen av
ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och att frågor om implementeringen
av förskolans läroplan är väsentliga områden att utveckla inom den svenska
16

Regleringsbrevändring 2015-04-09. U2015/2142/GV

Skolinspektionen (2018) ”Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska
förskolan”. Slutrapport.
17

18

Ibid. sid 9

19

OECD (2017) Starting Strong 2017 Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care . Sid 23.
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förskolan. Skolinspektionens granskningsresultat visar även att förskolor
med få eller inga identifierade utvecklingsområden har färre barn per anställd
och barn per förskollärare, än förskolor med stora utvecklingsbehov.20
Skolinspektionens bedömning grundar sig på genomförda granskningar av
förskolor, intervjuer med personal samt enkäter till vårdnadshavare och
personal inom förskolan. Det rör sig därför om en samlad bedömning
utifrån iakttagelser från förskoleverksamheten.
3.2.1 Mått på kvalitet inom förskolan

Utifrån tillgängliga nyckeltal har Kommunutredningen valt att titta på
följande för att få indikationer på kvaliteten inom förskolan:
• Heltidstjänster med lärarlegitimation, kommunal och enskild regi
• Inskrivna barn/årsarbetare, kommunal och enskild regi
• Plats på förskola efter önskat placeringsdatum
Även om de två första måtten har sitt fokus i första hand på ”inputsidan” av
verksamheten bedömer Kommunutredningen att de utgör viktiga
förutsättningar för att skapa en verksamhet med god kvalitet. Som beskrivits
ovan i texten anses utbildad personal vara en positiv faktor för barns
utveckling. Även personaltäthet anses ha betydelse då en mindre barngrupp
ger bättre möjligheter för personalen att se och möta varje barn än vad som
är fallet i en stor barngrupp.21 Det tredje måttet gränsar mer mot prestation.
Samtidigt är det i någon mån ett kvalitetsmått då det är grundläggande att
föräldrar faktiskt får plats för sina barn i förskolan vid den tid de önskar det.
Heltidstjänster med legitimation

Krav på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011.
Numera ska lärare och förskolelärare som huvudregel ha legitimation för att
kunna bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att få undervisa krävs
Se också Renblad, K och Brodin, J (2012) ”Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några
förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan” i Socialmedicinsk tidskrift 4-5/2012.
20

Skolverket har uttryckt att ”Det är angeläget att det inte blir för många relationer för barnen att förhålla sig
till under en dag. Framförallt har de yngsta barnen mest att vinna på att vara i mindre barngrupper.
Förskollärarna kan då ta tillvara de fördelar som en mindre barngrupp ger i form av samspel och
kommunikation mellan förskollärare och barn.” Skolverket (2017) Skolverkets ”allmänna råd med
kommentarer”, sid 16
21
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oftast både legitimation och behörighet.22 I förarbetena anförde regeringen
att ett legitimationssystem bör kunna öka rättssäkerheten för barnen och
eleverna och möjligheterna att komma i åtnjutande av rätten till utbildning,
förbättra kvalitetssäkringen av lärare och förskollärare och därmed höja
kvaliteten på den samlade lärarkåren och tydliggöra det individuella
yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har.23
Vid en jämförelse mellan olika kommungrupper framkommer att
storstadskommunerna har lägst andel av personalen med lärarlegitimation i
förskolor som drivs i kommunal regi. 36 procent av förskolepersonalen hade
legitimation i storstadskommunerna 2016. Högst andel hade kommuntypen
täta kommuner avlägset belägna, där 50 procent av personalen hade
legitimation.

22

Se 2 kap. 13-22 §§ och 3 kap. 16 § skollagen.

23

Prop. 2010/11:20 s. 25.
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Heltidstjänster med legitimation, andel av personalen (%) kommunal och enskild regi 2016. Ovägda
medelvärden
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Källa: Kolada, egna berarbetningar.

Förskolor i enskild regi har generellt lägre andel av förskolepersonalen med
legitimation. Ett ovägt medelvärde för alla kommuner visar att andelen av
förskolepersonalen med legitimation var 31 procent för förskolor i egen regi,
medan det låg på 46 procent i kommunal regi. Differensen mellan
kommunal och enskild regi är i stort sett densamma för alla kommuntyper,
det skiljer mellan 12 till 17 procentenheter, där andelen med legitimation
genomgående är högre i kommunal regi för alla kommuntyper.
Inskrivna barn per årsarbetare

Antalet barn per årsarbetare var för riket 5,2 för både kommunala förskolor
och förskolor i egen regi 2016. Det är endast mindre skillnader mellan
kommuntyperna. Lägst antal barn/årsarbetare hade mycket avlägsna
landsbygdskommuner. Högst hade storstadskommuner. Skillnaderna i
personaltäthet kan spegla olika ambitioner för verksamheten, där exempelvis
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kommunens politiska ledning har uttryckt vissa riktvärden för
barngruppernas storlek och personalbemanning. Det är dock troligt att
skillnaderna också, i vart fall delvis, beror på barnunderlag och
kommunernas geografi och bosättningsmönster. Förskolor är en av de
verksamheter som är utpräglad lokal till sin natur, dvs. förskolorna behöver
finnas nära barnens hem.
Inskrivna barn/årsarbetare antal 2016. Ovägda medelvärden , kommunal och enskild regi
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Källa: Kolada, egna berarbetningar

Sett över tid har personaltätheten i förskolorna i stort sett stått stilla i
samtliga kommunkategorier från 2007 (mätt som förändring i ovägt
medelvärde per kommunkategori).
Plats för förskola efter önskat placeringsdatum

Det tredje måttet om förskolan är i vilken grad som kommunerna kan
erbjuda plats på förskola efter vårdnadshavarnas önskemål om datum.
Generellt har kommunernas förmåga att erbjuda plats på önskat datum
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minskat. Det ovägda medelvärdet för alla kommuner var 79 procent 2008.
Det innebär att genomsnittskommunen kunde erbjuda 79 procent av barnen
en plats i förskolan på önskat datum. 2016 hade siffran sjunkit till 63
procent.
Figuren nedan visar vissa skillnader mellan kommunkategorierna där
genomsnittskommunen i mycket avlägsna landsbygdskommuner kan erbjuda
70 procent av barnen en förskoleplats på önskat datum.
Genomsnittskommunen i storstäderna och landsbygdskommuner nära en
större stad kan tillgodose det till 60 procent av barnen.
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn. Ovägda medelvärden
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Källa: Kolada, egna bearbetningar.

3.2.2 Uppsummering förskola

En genomgång av befintliga tänkbara mått inom förskolan visar att det inte
är helt enkelt att hitta bra mått som säger något om verksamhetens kvalitet.
Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt
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erbjuda barnen en trygg omsorg.24 Därför borde kvalitetsmåtten vara mer
inriktade mot de nationella målen. Vad Kommunutredningen kunnat se
finns dock inga sådana befintliga mått tillgängliga på nationell nivå.
De mått som redovisats ovan är därför inte optimala, men de kan säga något
om förutsättningarna för kommunerna att driva en förskoleverksamhet av
god kvalitet. Det gäller särskilt de två första måtten, andel av personalen med
legitimationer samt personaltäthet. Det tredje måttet, plats på förskola på
önskat datum, säger kanske något om kommunernas kvalitet. Samtidigt är
måttet mer inriktat mot kommunernas prestation och kapacitet. Även om en
kommun kan erbjuda förskoleplats på önskat datum, säger det i sig inte
mycket om själva kvaliteten på verksamheten.
Bilden från de tre mått som valts här är att storstadskommunerna förefaller
ha något sämre förutsättningar att driva förskoleverksamhet av god kvalitet
än för andra kommuntyper. Storstadskommunerna har lägst förmåga att
erbjuda plats på förskola på önskat datum, har flest barn per årsarbetskraft
samt har lägst andel av personalen med legitimation. Det bör dock återigen
betonas att de valda måtten inte är optimala för att bedöma vilken kvalitet
kommunernas förskolor levererar.
3.3 Grundskola

Av 10 kap. 2 § skollagen framgår att målet för den svenska grundskolan är
att ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig
utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för
fortsatt utbildning. Utbildningen ska också enligt bestämmelsen främja
allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
Skollagen anger mål både vad gäller kunskapskrav och sociala färdigheter.

24

Skolverket (2016) Skolverkets allmänna råd med kommentarer – förskolan. Sid. 8.
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Såväl forskning som erfarenheter om skolan visar att det till stor del är i
undervisningen och i lärarens skicklighet som det avgörs om skolan lyckas
med sitt uppdrag.25
3.3.1 Mått på kvalitet inom grundskolan

Utifrån tillgängliga mått inom grundskolan har kommunutredningen valt att
titta på följande mått:
−
−
−

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
Andel av eleverna som är nöjd med sin skola som helhet

Det första måttet, andel lärare med lärarlegitimation, kan säga något om vilka
förutsättningar kommunerna har att bedriva undervisning med god kvalitet.
Lärarens kompetens och förmåga att lära ut är central för kvaliteten i
grundskolan och det kan antas att en stor andel lärare med lärarlegitimation
har positiv inverkan på utbildningens kvalitet.
De valda måtten på elevernas kunskapsnivå är valda utifrån andel av eleverna
i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Skolans övergripande uppgift
är att ge eleverna kunskaper. I de fall grundskolan inte klarar av att ge
eleverna behörighet till gymnasiet så innebär det stora restriktioner för
eleven i möjligheter att komma i arbete eller i fortsatta studier. 26 Varje elev
som inte har en behörighet att söka sig vidare till gymnasiet måste därför
betraktas som ett misslyckande för grundskolan. Elevernas betyg påverkas
dock i betydande utsträckning av socioekonomiska bakgrundsfaktorer, inte
minst vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Enligt beräkningar från
Skolverket kan uppemot 50–60 procent av elevernas betyg förklaras av
föräldrarnas utbildningsbakgrund.27 Det innebär att skolor där en stor andel
av eleverna kommer från familjer med hög utbildningsnivå har bättre
förutsättningar att uppnå kunskapsmålen än för skolor där en stor andel av
eleverna kommer från familjer som saknar högre utbildning.

Skolinspektionen (2014)” Från huvudmannen till undervisningen – styrkan i skolans lokala styrkedja avgör
om eleven får den skola han eller hon har rätt till ”. En sammanfattning av Skolinspektionens årsrapport med
frågor för reflektion. Se också Hattie John (2014), Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser
om vad som påverkar elevers skolresultat.
25

Se t ex Skolinspektionen (2018) ”Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning - En uppföljande
kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar ” 2018.
26

27

Skolverket, SALSA en statistisk modell. Hämtad på https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/om skolverkets-statistik/salsa-statistisk-modell (2018-11-30)
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Det tredje och sista måttet är elevernas egna bedömningar av hur nöjda de är
med skolan som helhet. Måttet bygger på elevernas självskattningar och
hämtas in genom Skolinspektionens skolenkät.28 Elevernas egna
bedömningar är en bredare bedömning av skolan än att enbart titta på andel
behöriga till gymnasium. I bedömningen ryms bedömning av studiero, om
elever och lärare respekterar varandra, om eleven uppfattar att hon eller han
får den hjälp de behöver av lärarna mm.
Lärarnas behörigheter

Av figuren nedan framkommer vissa mönster när det gäller andelen lärare
som har lärarlegitimation. Högst andel lärare med legitimation har
storstadskommuner och täta kommuner nära en större stad. I båda dessa
kommunkategorier har i genomsnitt 72 procent av lärarna legitimation i
kommunala skolor och 64 respektive 66 procent i fristående skolor. Lägst
andel med lärarlegitimation har landsbygdskommuner avlägset belägna samt
landsbygdskommuner mycket avlägset belägna, i dessa kommunkategorier
har 62 respektive 64 procent av lärarna legitimation i kommunala skolor,
samt 55 respektive 37 procent i fristående skolor. Värdena för fristående
skolor i avlägset belägna landsbygdskommuner bör tolkas med försiktighet
beroende på att de bygger på få observationer.29
Ett ovägt medelvärde för alla kommuner visar att 70 procent av lärarna har
legitimation i kommunala skolor och 62 procent i fristående skolor.

28

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkät en används för att samla in
synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av
skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola. Skolenkäten går ut
en gång per termin. Under ett år besvarar vanligtvis cirka 330 000 personer på hälften av landets skolor
Skolenkäten
29

I avlägsna landsbygdskommuner redovisas värden från 24 av 45 kommuner och i mycket avlägsna
landsbygdskommuner redovisas enbart värden från 4 av 15 kommune r.

19 (53)

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Kommunala och fristående
skolor, ovägda medelvärden per kommunkategori. 2017. Andel (%).
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Källa: Kolada, egna beräkningar

Uppgifter om lärarlegitimationer finns från och med år 2015. Vid en
jämförelse över tid framkommer att andelen lärare med legitimation i
kommunala skolor endast ökat i en kommunkategori, storstadskommuner. I
alla andra kommunkategorier har andelen lärare med legitimationer minskat i
de kommunala skolorna. De största minskningarna återfinns i avlägset och
mycket avlägsna landsbygdskommuner.
För fristående skolor ser mönstret annorlunda ut. För dessa skolor ökar
andelen lärare med legitimation i alla kommunkategorier utom i
kommunkategorin täta kommuner avlägset belägna.
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Förändring av andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne 2015 –2017. Kommunala
och fristående skolor. Procentenheter.
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Källa: Kolada, egna beräkningar

Även om de fristående skolorna har ökat andelen av lärarna som har
lärarlegitimation finns ett mönster av att de fristående skolorna generellt har
lägre andel av lärarna med legitimationer, även om skillnaden har minskat.
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har minskat sedan 2010 i
Sverige. 2010 var 88 procent av eleverna i kommunala skolor behöriga till ett
yrkesprogram på gymnasiet. För de fristående skolorna var 92 procent av
eleverna behöriga till ett yrkesprogram 2010. Andelen behöriga elever 2017
har sjunkit till 79 procent för de kommunala skolorna och 91 procent för de
fristående.
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Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala och fristående skolor, andel (%) 2007 och 2017.
Ovägda medelvärden.
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Källa: Kolada, egen bearbetning
Anmärkning: värden för fristående skolor i mycket avlägsna landsbygdskommuner är exkluderad då det
enbart redovisas ett värde från en kommun i kommungruppen.

Skillnaden i behörighet till gymnasiet har ökat mellan kommunkategorierna.
Under perioden 2010–2017 klarade sig storstadskommunerna bäst av
kommunkategorierna, där låg andelen behöriga elever i kommunala skolor
på 85 procent. Det innebär en minskning med 4 procentenheter för
kommunala skolor i storstadskommunerna. Andelen behöriga elever till
yrkesprogram minskade relativt kraftigt i avlägsna landsbygdskommuner.
Här minskade andelen behöriga elever med 15 procentenheter i mycket
avlägsna landsbygdskommuner och 13 procentenheter för avlägsna
landsbygdskommuner från 2010. För de kommunala skolorna hade de
avlägset belägna landsbygdskommunerna lägst andel av eleverna med
behörighet till yrkesprogram, 74 procent för 2017.
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Förändringen av andelen elever i kommunala skolor med behörighet till
yrkesprogram har varit relativt jämn över åren med en gradvis årlig
försämring mellan 2007–2016. Däremot indikerar tillgänglig data i Kolada att
försämringen tilltagit mellan åren 2016–2017. Det gäller särskilt för
landsbygdskommunerna.
De fristående skolorna har en större andel elever som är behöriga till
yrkesprogram, 91 procent mätt för alla kommuner 2017 (ovägt medel).
Förändringen mellan 2010 och 2017 har också varit mindre i de fristående
skolorna. I stort sett har andelen behöriga elever stått stilla mellan 2010–
2017 i alla kommunkategorier utom i täta kommuner avlägset belägna, där
andelen behöriga elever till yrkesprogram minskat med 9 procentenheter
under perioden.
Betyg och andelen elever som har behörighet till gymnasiet påverkas av olika
bakgrundsfaktorer. Därför bör viss försiktighet iakttas i att enbart jämföra
resultaten rakt upp och ner. I en rapport från SNS har forskarna Mörk,
Erlingsson och Persson undersökt elevernas slutbetyg från årskurs 9.30
Undersökningen tar hänsyn till vissa bakgrundsvariabler hos eleverna som
påverkar betygen. Det handlar om föräldrarnas utbildningsnivå, andel
nyinvandrade elever samt andelen pojkar. Forskarna finner tydliga skillnader
i elevernas prestationer där elever i storstäder och täta kommuner nära en
större stad klarar sig bättre och elever i avlägsna och mycket avlägsna
landsbygdskommuner klarar sig sämre. Forskarna manar dock till viss
försiktighet vid tolkningen av resultaten då andelen elever som går i
fristående skolor är större i storstäder än i landsbygdskommuner och det
finns tecken på betygsinflation i kommuner där andelen fristående skolor är
hög.
Det finns också skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller betyg och
behörighet till gymnasiet. Flickor presterar genomsnittligt bättre än pojkar.

Mörk, E, Erlingsson, G och Persson, L (2019) ”Kommunernas framtid”. Konjunkturrådets rapport 2019. SNS
Förlag.
30
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Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram. Flickor och pojkar. Hemkommun, andel (%)
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Källa: Kolada, egen bearbetning

Skillnaderna mellan könen har ökat under perioden 2010–2017. Det skiljer
fem procentenheter mellan flickor och pojkar 2017 i behörighet till
yrkesprogram. 2010 var skillnaden mindre än tre procentenheter.
Utvecklingen ser särskilt problematisk ut för pojkar i avlägsna
landsbygdskommuner.
Elevernas bedömning av hur nöjda de är med skolan

Slutligen har Kommunutredningen valt att titta på hur eleverna själva
värderar hur nöjda de är med sin skola. Uppgifter finns redovisade i Kolada
för år 2016.
En jämförelse mellan olika kommunkategorier visar vissa skillnader i
elevernas egna bedömningar. Landsbygdskommuner nära en större stad har
lägst andel av eleverna som anger att de är nöjda med din skola som helhet.
Högst andel nöjda elever har mycket avlägsna landsbygdskommuner.
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Elever i årskurs 9 som anger att de är nöjda med sin skola som helhet. Kommunala skolor, 2016, andel (%)
Ovägda medelvärden.

Landsbygdskommuner nära en större stad
Täta kommuner avlägset belägna
Alla kommuner
Täta kommuner nära en större stad
Landsbygdskommuner avlägset belägna
Storstadskommuner
Landsbygdskommuner mycket avlägset
belägna

2016
67,4
68,9
69,5
69,9
70,2
71,0
72,7

Källa: Kolada

3.3.2 Sammanfattning grundskola

De valda måtten har sina svagheter och styrkor. Hur stor andel av lärarna
som har lärarlegitimation bedömer Kommunutredningen som ett relevant
”inputmått”. De säger främst något om kommunernas förutsättningar att
bedriva undervisning med god kvalitet, givet att behöriga lärare är att föredra
framför outbildade. Samtidigt säger måttet i sig inget om hur väl skolan
lyckas ge eleverna färdigheter och kunskaper. Det gör däremot det andra
valda måttet, andel av eleverna som är behöriga till yrkesprogram. Men även
i detta mått bör viss försiktighet iakttas då elevers betyg, och behörighet till
gymnasiet, i hög utsträckning påverkas av socioekonomiska faktorer. Elevers
betyg påverkas i hög grad av faktorer som ligger utanför skolans kontroll.
Det är ändå svårt att bortse från att skolans uppdrag måste vara att ge
eleverna kunskap och färdigheter för det fortsatta arbetslivet.
Det finns en utmaning i den tilltagande skillnaden mellan
kommunkategorierna avseende lärarnas behörighet och andelen elever som
är behöriga till gymnasiet. Storstadskommunerna och täta kommuner nära en
större stad har högst andel av lärarna som har legitimationer. Andelen lärare
med legitimation ökar i både kommunala och fristående skolor i
storstadskommunerna. Dessa kommunkategorier har också störst andel av
eleverna som är behöriga till yrkesprogram i gymnasiet.
Däremot har avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner lägre
andel av lärarna med legitimation och behörighet i minst ett ämne.
Minskningen i andelen lärare med legitimation är tydlig i de kommunala
skolorna i dessa kommunkategorier. Andelen elever som är behöriga till ett
yrkesprogram är också lägst i dessa kommunkategorier.
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Slutligen har ett självskattningsmått använts som mäter elevernas nöjdhet
med skolan. Måttet ger information om hur eleverna upplever sin skola ur
ett något bredare perspektiv än enbart betygsnivåer. Det handlar t ex om de
upplever att de får studiero i skolan, relationerna till lärare mm. Som vid alla
självskattningsmått måste försiktighet iakttas vid tolkningen, och framförallt
jämförelser, mellan olika kommungrupper. Dessutom är det inte givet att
måttet ”nöjdhet” i sig behöver vara positivt. En elev kan exempelvis ge
positiva värden på nöjdhet om han eller hon slipper läxor, eller andra krav
från skolan. Störst andel nöjda elever finns i mycket avlägsna
landsbygdskommuner.
3.4 Hemtjänst

Kommunerna ansvarar för hemtjänstverksamhet och ska bevilja hemtjänst
enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Numera finns möjlighet för socialnämnden
att utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer
(4 kap. 2 a § socialtjänstlagen).
Sedan 1 januari 2011 finns det en nationell värdegrund för socialtjänstens
omsorg om äldre; socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det framgår också
att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. (5 kap. 4 § socialtjänstlagen).
Socialnämnden ska ge äldre människor som behöver det stöd och hjälp i
hemmet och annan lättåtkomlig service. Den äldre personen ska, så långt det
är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges. (5 kap. 5 § socialtjänstlagen)
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av
uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning
och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. (3 kap. 3 § socialtjänstlagen)
För att uppnå värdegrunden behöver socialtjänsten vid äldreomsorg bland
annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och
kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.
Hemtjänst är i visst avseende en speciell verksamhet då den utförs i
brukarens hem. Det ställer särskilda krav på frågor om integritet och en
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ömsesidig respekt mellan personalen och brukaren. I en tidigare studie har
forskarna Edebalk, Samuelsson och Ingvad undersökt vilka kvalitetsaspekter
brukare av hemtjänst rankar högst.31 Studien pekar på att brukarna rankar
personalkontinuitet som mest betydelsefullt, tillsammans med personalens
lämplighet och personliga relationer för att skapa god kvalitet i hemtjänsten.
Därefter anges tillgänglighet och inflytande till hemtjänsten. 32
Kompetens och kontinuitet i form av personal- och omsorgskontinuitet
anses i flera studier vara viktiga förutsättningar för att skapa en verksamhet
med god kvalitet. Det ses av de äldre som en viktig förutsättning för att
kunna bygga upp en god omsorgsrelation och känna trygghet, framförallt för
de äldre omsorgstagarna med störst hjälpbehov.33
3.4.1 Mått på kvalitet i hemtjänsten

Utifrån tillgången på befintliga mått har Kommunutredningen valt följande:
• Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar, medelvärde
• Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Bemötande, förtroende
och trygghet, andel
• Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Inflytande och tillräckligt
med tid, andel
Personalkontinuitet

Tidigare undersökningar pekar på att brukare sätter stort värde på
personalkontinuitet. Hög personalkontinuitet upplevs som en positiv.
Utvecklingen i stort i riket är att personalkontinuiteten minskat, vilket
innebär att brukaren möter fler personal under en 14 dagars period. 2010

Edebalk, P., Samuelsson, G., & Ingvad, B. (1995). ”How Elderly People Rank-Order the Quality
Characteristics of Home Services”. Ageing and Society, 15(1), 83–102
31

Se också Samuelsson, Gillis & Barbro Sjöbäck (2002) ”Äldres förväntningar på och tillfredställelse med
hemtjänst”. I: Lars Andersson (red.) Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur.
32

Karlsson, S, A-K Edberg, U Jacobsson, & IL Hallberg (2013) “Care satisfaction among older people
receiving public care and service at home or in special accommodation ”. Journal of Clinical Nursing. Vol 22,
nr 3-4, (s. 318–330). Lewis, J & A West (2014) “Re-shaping social care services for older people in England:
policy development and the problem of achieving ‘good care’. Journal of Social Policy, nr.43 (s.1–18)
Andersson, K (2007) Omsorg under förhandling: om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjäns tverksamhet.
Diss. Umeå universitet: Institutionen för socialt arbete.
33
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mötte brukaren 13 personer under en 14 dagars period i
genomsnittskommunen. 2017 hade siffran ökat till 15 personer.34
Det finns vissa skillnader mellan olika kommunkategorier. Högst
personalkontinuitet har mycket avlägsna landsbygdskommuner och
storstadskommuner, lägst har täta kommuner avlägset belägna och
landsbygdskommuner nära en större stad. Figuren visar också att
personalkontinuiteten minskat i samtliga kommungrupper, vilket innebär att
brukaren möter fler personal 2017 än 2010. Ökningen av antalet personer
brukaren möter är störst i kommunkategorierna täta kommuner avlägset
belägna och mycket avlägset belägna landsbygdskommuner.
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjä nsttagare möter under 14 dagar, ovägda medelvärden,
2010 och 2017.
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Källa: Kolada

34

Mätningen bygger på enkätsvar från personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten
varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätni ngen avser tiden 07.00- 22.00.
Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av
mätperioden exkluderas ur mätningen
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Bemötande, förtroende och trygghet

Enligt brukarnas bedömning har bemötandet och brukarnas förtroende för
hemtjänsten minskat något mellan 2012–2017. 2012 angav 41 procent av
brukarna i genomsnittskommunen att de hade förtroende för personalen och
kände sig trygga att bo hemmamed stöd av hemtjänsten.35 2017 hade andelen
sjunkit till 39 procent.
Andelen nöjda brukare är lägst i storstadskommunerna, medan de mest
nöjda brukarna finns i landsbygdskommuner när en större stad. Även om
försiktighet bör iakttas vid jämförelser av självskattningar indikerar
uppgifterna att särskilt brukarna i storstäderna inte är helt nöjda med
bemötandet, och deras förtroende, för personalen.36
Av figuren nedan framgår också att bemötandet och förtroendet för
hemtjänsten minskat mest för storstadskommunerna.

35

Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Svarsalternativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?
Svarsalternativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?
Svarsalternativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen
36

Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Svarsalternativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?
Svarsalternativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?
Svarsalternativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%). Ovägda
medelvärden
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Källa: Kolada, egna beräkningar

Inflytande och tillräckligt med tid

Slutligen har också kommunutredningen tittat på en självskattning av hur
brukarna bedömer deras möjligheter till inflytande och om de får tillräckligt
med tid från hemtjänsten.
Brukare i mycket avlägsna landsbygdskommuner är mest missnöjda över
deras inflytande och graden av tillräckligt med tid medan brukare i storstäder
är mest nöjda bland kommunkategorierna.37

37

Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och
önskemål om hur hjälpen ska utföras? Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Brukar
personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%). Ovägda medelvärden
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Källa: Kolada, egna beräkningar

Även i detta fall syns en vikande trend där andelen av brukarna som anger
att de har inflytande och tillräckligt med tid minskar. Mätt för alla kommuner
har minskningen varit 6 procentenheter från 2012.
3.4.2 Sammanfattning hemtjänst

Måtten inom hemtjänsten utgår i stor utsträckning från självskattningar.
Personalkontinuitet är dock ett objektivt mått som kan säga något om
förutsättningarna att driva hemtjänstverksamhet med god kvalitet. Forskning
pekar på att det är positivt om antalet personer den äldre möter kan hållas
nere, på så sätt ges bättre förutsättningar att den äldre och personalen kan
lära känna varandra och att en tillitsfull relation kan byggas upp. Därför ger
personalkontinuitet ledtrådar främst vad gäller kommunernas förutsättningar
att driva en hemtjänst med god kvalitet. De andra två måtten utgår från de
äldres skattningar av bemötande, förtroende och trygghet samt inflytande
och tillräckligt med tid. Ur brukarens perspektiv är dessa mått centrala. En
hemtjänst där brukaren inte är nöjd med personalens bemötande kan aldrig
uppfattas som acceptabel. Likaså kan det aldrig vara god kvalitet i de fall som
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brukaren inte har möjlighet till inflytande över hur och när
hemtjänstinsatsernas ges. Problemet med självskattningarna är dock
svårigheterna med jämförelser.
En allmän trend inom hemtjänsten synes vara att brukarna blivit mer
missnöjda vid en jämförelse mellan 2012 till 2017. Bilden är dock inte helt
entydig. Personalkontinuiteten är högst för kommunkategorierna mycket
avlägsna landsbygdskommuner och storstadskommuner, lägst har täta
kommuner avlägset belägna och landsbygdskommuner nära en större stad.
Det innebär att brukaren i genomsnitt möter 13 personal under en 14 dagars
period i mycket avlägsna landsbygdskommuner, medan en brukare i en
genomsnittlig kommun i landsbygdskommuner nära en större stad möter 17
personal. Det är också i dessa två kommunkategorier som
personalkontinuiteten försämrats mest sedan 2012 (ca 5 procentenheter).
Vid brukarnas bedömning av bemötande, förtroende och trygghet är andelen
nöjda brukare lägst i storstadskommunerna, medan de mest nöjda brukarna
finns i landsbygdskommuner när en större stad. Vid bedömningen av
inflytande och tillräckligt med tid är brukare i mycket avlägsna
landsbygdskommuner är mest missnöjda medan brukare i storstäder är mest
nöjda.
3.5 Särskilt boende

Särskild boendeform är ett boende för äldre som behöver särskilt stöd i form
av service och omvårdnad. Särskilt boende kan beviljas med stöd av 4 kap.
1 § socialtjänstlagen. För vård av äldre så gäller värdegrunden som framgår
av 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (se avsnitt 3.5).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska
därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service. Enligt samma lagrum ska kommunen inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver
särskilt stöd. Det anges att kommunen även får inrätta särskilda
boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att
bryta oönskad isolering. (5 kap. 5 § socialtjänstlagen)
Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att socialnämnden ska
verka för människors rätt att kunna bo kvar i sitt hem så länge den enskilde
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klarar det och vill. Två bärande principer, kvarboendeprincipen och
självbestämmandeprincipen, är fundamentala inom svensk äldreomsorg.
Kvarboendeprincipen tillämpas även när den enskilde beviljats särskilt
boende. Det innebär att denne inte ska behöva flytta ytterligare en gång även
om omsorgsbehovet förändras.38 Det är viktigt att notera att det är den
enskildes bostad och hem även om bostaden ingår i ett särskilt boende. I ett
särskilt boende har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18 §
hälso- och sjukvårdslagen. De boende ska varje tid på dygnet kunna få de
tjänster som krävs för att klara sin tillvaro och känna sig trygg. Det ska
finnas tillgång på personal som kan bedöma när det behövs social eller
medicinsk vård och som kan svara för att sådan ges.39
Liksom för äldreomsorgen i stort har bemötande och förtroende för
personalen stor betydelse för kvaliteten i särskilda boenden. Det som också
framhålls i flera studier är att maten och måltider är en viktig kvalitetsfaktor i
särskilt boende. Måltiderna är viktiga ur flera aspekter, både som social
företeelse, som en aktivitet och ur näringssynpunkt.40
Få och välkända ansikten bland personalen kan bidra till äldres trygghet och
ökar deras möjlighet att påverka hur tjänsterna utförs. Om många olika
personer ska utföra omsorgen finns det risk för att kvaliteten blir lidande.
Personalen behöver vara utbildad, kunnig och erfaren för att kunna bedriva
en bra vård och omsorg om äldre. Utbildningsnivån är därför ett mått på
förutsättningarna för att nå bra resultat och hög kvalitet inom
äldreomsorgen.41
3.5.1 Mått på kvalitet inom särskilda boenden

Kommunutredningen har valt att titta på följande mått:
• Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
• Omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar, andel

38

Socialstyrelsen (2011) ”Bostad i särskilt boende är den enskildes hem”.

39

Ibid.

Socialstyrelsen (2013) ”Ställa krav på kvalitet och följa upp
omsorg för äldre”.
40

41

– en vägledning för upphandling av vård och

Ibid.
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• Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande,
förtroende och trygghet, andel
• Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och
måltidsmiljö, andel
Väntetid i antal dagar till särskilt boende

En grundläggande förutsättning för att kommunerna ska kunna driva
särskilda boenden med god kvalitet är att det finns tillgång till särskilda
boenden. Ett sätt att mäta tillgången på särskilda boenden när att titta på hur
lång väntetiderna är.
Generellt har väntetiderna till särskilda boenden ökat i Sverige. Väntetiden
för ett särskilt boende var 49 dagar 2010 för genomsnittskommunen. 2017
hade väntetiden ökat till 57 dagar.
Det är i främst täta kommuner nära en större stad och täta kommuner
avlägset belägna som har de längsta väntetiderna, 68 respektive 58 dagar
2017. Tillgången till särskilda boenden är bättre i landsbygdskommunerna.
Väntetiden i avlägset belägna landsbygdskommuner var 44 dagar för
genomsnittskommunen i den kommunkategorin 2017.
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Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till sä rskilt boende, ovägda
medelvärden.
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Källa: Kolada, egna beräkningar.

Väntetiderna till särskilda boenden har ökat främst i täta kommuner nära en
större stad. Här har väntetiden ökat med 20 dagar mellan 2010 och 2017.
Däremot har väntetiden minskat med 14 dagar i täta kommuner avlägset
belägna. Väntetiden har även minskat något i landsbygdskommuner nära en
större stad.
Omsorgspersonal med adekvat utbildning

Tillgången till omsorgspersonal med adekvat utbildning42 är relativt jämn
mellan olika kommungrupper. Drygt 80 procent av personalen anses ha
adekvat utbildning. Figuren nedan visar att andelen med adekvat utbildning

42

I adekvat utbildning inkluderas även vissa specialistkompetenser som t ex äldrepedagog, silvi asystrar eller
personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. Med
den äldre studieordningen avses: den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors
specialkurs, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs, tvåårig vårdlinje,
mentalskötarutbildning, två eller tre terminer D.v.s. kurser om minst 1000 poäng enligt Socialstyrelsens
poängberäkning i omvårdnadslyftet. Eller: den äldre gymnasieutbildningen, d.v.s. treårig omvårdnadslinje
eller omvårdnadsprogrammet om minst 1350 gymnasiepoäng i karaktärsämnen enligt Socialstyrelsens
poängberäkning i omvårdnadslyftet. Med den nya studieordningen avses vård- och omsorgsprogrammet om
minst 1400 gymnasiepoäng i karaktärsämnen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011
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minskat något i alla kommungrupper, med undantag för
storstadskommunerna. I kommunkategorin mycket avlägsna
landsbygdskommuner har andelen med adekvat utbildning minskat relativt
mycket, 10 procentenheter mellan 2011 till 2016.
Andel av omsorgspersonalen med adekvat utbildning på vardagar i boende med särskild service för äldre,
andel (%)
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Bemötande, förtroende och trygghet

Som tidigare nämnts så har personalens bemötande, brukarens förtroende
för personalen och brukarens upplevelse om trygghet stor betydelse vid
värderingen av kvalitet i verksamheten.43
Brukare i avlägset belägna landsbygdskommuner uppgav i störst grad att de
är nöjda. I genomsnittskommunen i den kommunkategorin uppgav 43

43

Måtten bygger på andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett
bra sätt? Svarsalternativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det på ditt äldrebo ende? Svarsalternativet:
mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Svarsalternativen: ja, för alla i
personalen eller ja, för flertalet i personalen

36 (53)

procent av brukarna att de är nöjda. Lägst betyg för bemötande, förtroende
och trygghet gav brukare i storstadskommunerna, i genomsnittskommunen
har 33 procent angett att de är nöjda.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
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Andelen nöjda brukare har minskat i samtliga kommunkategorier, särskilt i
mycket avlägsna landsbygdskommuner där andelen nöjda brukare minskade
med 5 procentenheter mellan 2012–2017.
Mat och måltidsmiljö

Slutligen har kommunutredningen tittat på brukarnas bedömning av
kvaliteten på mat och måltidsmiljö i de särskilda boendena.44

44

Andel äldre som svarat positivt på de två frågorna: Hur brukar maten smaka? Svarsalternativen mycket bra
eller ganska bra. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?
Svarsalternativen ja, alltid eller oftast.
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Som framgår av figuren nedan är brukarna minst nöjda i
storstadskommunerna. I genomsnittskommunen svarade 55 procent av
brukarna positivt på frågorna om hur maten smakar och om de upplever
måltiderna som en trevlig stund på dagen. I kommunkategorin avlägset
belägna landsbygdskommuner är 66 procent av brukarna nöjda med mat och
måltidsmiljön i genomsnittskommunen.
I många kommunkategorier har bedömningarna förbättrats sedan 2012.
Dock har andelen av brukarna som är nöjda minskat i två
kommunkategorier, storstadskommuner och täta kommuner nära en större
stad.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)
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Ej verkställda beslut

Beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade ska i princip verkställas omedelbart. Kommunen är

38 (53)

skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats inte har verkställts inom
tre månader.
IVO följer upp rapporteringen och bedömer om ett beslut har verkställts
inom skälig tid. Om ett beslut inte har blivit verkställt inom skälig tid får
kommunen möjlighet att yttra sig. IVO granskar vad kommunen har gjort
för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart
erbjudande samt övriga omständigheter i ärendet som gjort att beslutet inte
kunnat verkställas. Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett
beslut ska verkställas och kommunen inte redovisat att man vidtagit
tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos
förvaltningsrätten.
Enligt statistik från IVO har totalt 31 000 beslut från socialtjänsten inte
kunnat verkställas inom tre månader under perioden 2014–2017 (det vill säga
antalet inkomna ärenden till IVO). Av dessa är 15 577 stycken sådana
ärenden där kommunens fördröjda verkställighet beror på att man inte har
kunnat erbjuda den enskilde den insats som hon eller han har fått beslut om
(ärenden där den enskilde har tackat nej till erbjuden insats är borträknade).
Det verksamhetsområde som har genererat flest ärenden totalt sett under
perioden är äldreomsorgen. Antalet ärenden där den äldre inte erbjudits
beslutad insats av kommunen var 10 972 stycken mellan 2014 och 2017. Den
största delen av dessa handlar om permanent bostad, det vill säga särskilt
boende för äldre; totalt 10 404 ärenden.
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Antal ej verkställda beslut avseende särskilt boende för äldre (SoL) per 1 000 invånare över 65 år 2014 –
2017. Vägda medelvärden.
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Täta kommuner har störst andel ej verkställda beslut inom äldreomsorgen
per invånare över 65 år. Storstäderna ser ut att ha störst förmåga av
kommunkategorierna att kunna verkställa beslut inom äldreomsorgen.
3.5.2 Sammanfattning särskilt boende

De valda måtten inom särskilt boende utgår dels från objektiva mått dels
självskattningar (subjektiva mått). Det första måttet väntetid till ett särskilt
boende är ett objektivt mått eftersom vi (objektivt) kan mäta hur många
dagars väntetid kommunerna har. Måttet ger i någon mening information
om kommunernas kapacitet i termer av boendeplatser i förhållande till
efterfrågan. Måttet kan säga något om kvaliteten genom att det är
grundläggande att det överhuvudtaget finns tillgängliga platser i särskilda
boenden. Men det ger långt ifrån en fullständig information, att det finns
platser behöver inte betyda att det finns platser med god kvalitet. Dessutom
är det inte säkert att de lediga platserna finns i det område i kommunen som
den enskilde önskar.
Även det andra måttet, omsorgspersonal med adekvat utbildning, är ett
objektivt mått. Det ger information om kommunernas förutsättningar att ge
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den enskilde omvårdnad av god kvalitet. De tredje och fjärde måtten utgår
från brukarbedömningar. I dessa fall handlar det om bemötande, förtroende
och trygghet som är centrala aspekter i omsorgsverksamhet. Det fjärde
måttet handlar specifikt om mat och måltidsmiljö som upplevs som extra av
brukare i särskilda boenden.
Från brukarbedömningarna framkommer att brukare i genomsnitt är minst
nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, samt mat och
måltidsmiljöer, i storstadskommunerna. Brukarna i landsbygdskommunerna
har de mest nöjda brukarna bland kommunkategorierna. Från forskning och
undersökningar framkommer att dessa aspekter är viktiga vid
kvalitetsbedömningar av äldreomsorg. Samtidigt bör försiktighet iakttas vid
tolkningen av brukarundersökningar då de innehåller mät- och
metodproblem.
När det gäller omsorgspersonalens utbildningsnivå ligger den relativt jämnt
mellan kommunkategorierna. Här framkommer dock en tendens att den
sjunkit mest för kommunkategorin mycket avlägsna landsbygdskommuner
vid en jämförelse mellan 2011–2016. Andelen av omsorgspersonalen med
adekvat utbildning har minskat med 10 procentenheter i den
kommunkategorin. Även andra kommunkategorier uppvisar en minskad
andel av personalen med adekvat utbildning, men på en lägre nivå, mellan 1
till 6 procentenheter. I storstäderna har andelen med adekvat utbildning ökat
med 2 procentenheter.
Slutligen finns variationer i väntetider till särskilda boenden. Täta kommuner
nära en större stad har längst väntetid med 69 dagar. I
landsbygdskommunerna, som har den kortaste väntetiden av
kommunkategorierna, är väntetiden mellan 44 och 51 dagar (2017). Det
framkommer också att väntetiderna blivit längre särskilt i täta kommuner
nära en större stad. Däremot har väntetiderna sänkts i täta kommuner
avlägset belägna.
Täta kommuner har också störst antal ej verkställda beslut om särskilda
boenden för äldre per invånare. Den kommunkategorin ser ut att ha störst
svårighet att erbjuda den enskilde plats i särskilt boende inom tre månader.
Storstadskommunerna redovisar lägst antal ej verkställda beslut.
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3.6 Individ och familjeomsorg (IFO)

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv.
I socialtjänstlagens 5 kap finns särskilda bestämmelser för olika grupper.
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § verka för att barn och ungdom växer
upp under trygga och goda förhållanden. I 5 kap omnämns förutom barnoch unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare,
personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer samt skuldsatta
personer.
3.6.1 Mått på kvalitet inom IFO

Efter en genomgång av befintliga mått på kvalitet inom individ- och
familjeomsorgen framstår det som svårt att hitta tydliga kvalitetsmått. En
orsak till det kan vara att IFO verksamheten är komplex och det kan vara
svårt att mäta kvaliteten på kommunernas insatser. Utfallet, eller kvaliteten,
på en insats för missbrukare är exempelvis till stor del beroende av
missbrukarens egen motivation att bli fri från sitt missbruk.
Därför har Kommunutredningen valt att analysera några befintliga mått från
Kolada kompletterat med mått från JO.
Kommunutredningen valt följande mått:
• Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,
medelvärde
• JO beslut med kritik mot kommunernas tillämpning av socialtjänsten
för barn och unga
Väntetid till försörjningsstöd

Om utgångspunkten är att den enskilda som söker försörjningsstöd är i akut
behov av pengar är väntetiden från ansökan till beslut om försörjningsstöd
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viktig.45 I Kolada finns uppgifter om väntetiden från ansökan om
försörjningsstöd till beslut. Måttet är inte optimalt då det inte ger
information om hur lång tid det tar för den enskilde att få pengar utbetalda,
men måttet kan ändå ge ledtrådar om kommunernas beslutskapacitet.
Det finns relativt tydliga skillnader mellan kommunkategorierna. Mycket
avlägsna landsbygdskommuner har kortast väntetid från ansökan till beslut.
Väntetiden i genomsnittskommunen är där 9 dagar. Längst väntetid har
storstadskommunerna med 23 dagar för 2017. Figuren visar även en svag
tendens att väntetiden ökat i de flesta kommunkategorier.
Måttet väntetid är inte helt inriktat på kvalitet, det kanske mer mäter
prestation. Om en kort väntetid är förenligt med större risk för
felbedömningar är det givetvis inte odelat positivt med korta
handläggningstider. Väntetider påverkas också av om det saknas uppgifter
innan beslut kan tas.

45

Med väntetid avses genomsnittligt antal dagar från ansökan till dess att beslut om för sörjningsstöd har
fattats Ansökan behöver inte vara komplett. Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret.
Fram till 2017 mättes tid från första kontakt till beslut om försörjningsstöd.
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Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd. Ovägda medelvärden
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JO beslut med kritik mot kommunernas tillämpning av socialtjänsten för barn
och unga

Kommunutredningen har valt att granska en del av JO besluten som
omfattar barn- och ungdomsvård. Anledningen är att det kan betraktas som
särskilt viktigt att kommunerna har möjlighet att upprätthålla god kvalitet i
den verksamheten då den har stor betydelse för yngre människors framtida
möjligheter.
I nedanstående figur har JO ärenden valts som granskar kommunernas
tillämpning av socialtjänstlagen: barn- och ungdomsvård, vårdnads- och
umgängesrättsutredningar; samt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU).
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Antal JO beslut med kritik mot kommunernas tillämpning av socialtjänsten för barn och unga per 100 000 inv.
(under 20 år) per kommunkategori. Summa beslut 2010 –2017
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Figuren visar att JO riktat mest kritik mot landsbygdskommunerna. Den
kommunkategorin har ungefär dubbelt så många JO beslut med kritik per
invånare (under 20 år) jämfört med storstadskommunerna.
Sammanfattning IFO

Utifrån de mått som valts framgår att storstadskommunerna har de längsta
väntetiderna från ansökan till beslut om försörjningsstöd. Mycket avlägsna
landsbygdskommuner har kortast väntetid.
Landsbygdskommunerna har flest antal JO beslut med kritik inom
socialtjänstlagen inom barn och unga per invånare, lägst har storstäder.
3.7 Tillämpning av lagar och andra författningar

Riksdagens ombudsmän (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. JO har
till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen av lagar
och andra författningar i offentlig verksamhet.46 Tillsynen omfattar såväl
domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna. 47
Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli
föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från
46

13 kap. 6 § regeringsformen

47

Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
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myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet
för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
Ett mått på om kommunerna utför sin verksamhet på ett lagenligt och
korrekt sätt är därför att titta på hur vanligt det är att JO riktat kritik mot
kommunerna. I dessa ärenden har JO bedömt att kommunerna inte har
handlat lagenligt och korrekt. Kommunutredningen har därför analyserat JO
beslut för perioden 2010–2017.48
Anmälningar 2010–2017

Kommunutredningen har kunnat identifierat 15 578 JO anmälningar mot
enskilda kommun under perioden 2010–2017.49 Antalet anmälningar per år
har ökat under perioden från 1 670 för 2010 till 2 562 för 2017.
Sett till anmälningar per 100 000 invånare och kommunkategori har
landsbygdskommunerna fler anmälningar per invånare under hela perioden.
Antal JO anmälningar per 100 000 inv. och kommunkategori 2010–2017
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48

Kommunutredningen vill rikta ett tack till byråchef Albert Johnson vid JO som tagit fram informationen.
Urvalet har gjorts av JO genom att ange namnet ”kommun” finns med bland ärendena som anmäld myndighet.
Totalt omfattade JO:s uppgifter 17 724 ärenden, vilka hade ”kommun” med i anmälan. I JO:s material finns
anmälningar med även för dryga halvåret 2018, vilka kommunutredningen inte tagit med då analysen gjorts
på ärenden per helår.
49

Dessa avser det totala antalet kommuner som kunnat identifierat för anmälningar per helår. Den största
delen av bortfallet beror på att ärenden för delar av 2018 tagits bort.
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Andelen JO anmälningar per invånare är dock ett osäkert mått. En hög andel
JO anmälningar kan ses som en indikator på att det finns en befogad kritik
mot om kommunerna agerar rättssäkert och korrekt. Men det kan också vara
ett resultat av att det i olika kommuntyper finns olika anmälningsbenägenhet
som inte nödvändigtvis säger något om verksamheten. Särskilt i mindre
kommuner kan dessutom antalet anmälningar påverkas starkt av enskilda
individer med stor anmälningsvilja. Därför är det mer intressant att se på
ärenden där JO riktat kritik mot kommunen.
Beslut där JO riktat kritik mot enskilda kommuner

Av de JO anmälningar där enskilda kommuner kunnat identifierats har JO
riktat kritik mot kommunerna i 1 155 fall under perioden 2010–2017. Det
innebär att drygt 7 procent av anmälningarna resulterat i kritik.
Vid en analys framkommer vissa skillnader mellan kommuntyperna.
Dessutom har dessa skillnader ökat något under den senare tidsperioden
2014–2017.
Antal beslut per 100 000 invånare där JO riktat kritik mot kommunen. 2010–2013, 2014–2017.
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Landsbygdskommunerna har störst andel kritik per invånare, täta kommuner
minst. Figuren visar också att antalet beslut med kritik per invånare ökar
över tid, utom för storstadskommunerna. Antalet JO beslut med kritisk ökar
för särskilt landsbygdskommunerna under den studerade perioden.
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4. Sammanfattning och iakttagelser

Kommunutredningen har tittat på befintliga mått som kan säga något om
kvaliteten på den kommunala verksamheten. Det måste genast påpekas att
måtten inte kan göra anspråk på att ge den hela bilden om kvaliteten i den
kommunala verksamheten. Däremot kan måtten ge några indikationer på
kvaliteten inom de verksamheter som valts ut. Med tanke på utredningens
uppdrag är det särskilt intressant att se om det finns skillnader i kapacitet och
kvalitet mellan olika kommungrupper. Det är också intressant att se om det
märks skillnader över tid, där så är möjligt.
4.1 Vad har Kommunutredningen sett utifrån de valda måtten?
Vård- och omsorg samt IFO verksamhet

En första iakttagelse är att bilden av kvalitet i olika kommuntyper är splittrad
för kommunernas omsorgs och IFO verksamhet. Måtten inom hemtjänsten
och särskilda boenden utgår i stor utsträckning från självskattningar som gör
det svårt att göra jämförelser över tid och mellan kommungrupper. En
analys av måtten ger heller ingen entydig bild.
Personalkontinuiteten, som är ett objektivt mått som kan säga något om
förutsättningarna att driva hemtjänst med god kvalitet, är högst i mycket
avlägsna landsbygdskommuner och storstadskommuner. Lägst
personalkontinuitet har täta kommuner avlägset belägna och
landsbygdskommuner nära en större stad. Vid hemtjänstbrukarnas
bedömning av bemötande, förtroende och trygghet är andelen nöjda brukare
lägst i storstadskommunerna, medan de mest nöjda brukarna finns i
landsbygdskommuner nära en större stad. Vid bedömningen av inflytande
och tillräckligt med tid är brukare i storstäder mest nöjda medan brukare i
mycket avlägsna landsbygdskommuner är mest missnöjda. Bilden är därmed
splittrad inom hemtjänsten.
En central utgångspunkt för bedömningen av särskilda boenden är tillgången
på boende. Måtten visar att Landsbygdskommunerna har kortast väntetid till
särskilda boenden, täta kommuner nära en större stad har längst väntetid.
Andelen av personalen som har adekvat utbildning inom särskilda boenden
ligger relativt jämnt mellan kommunkategorierna. Här framkommer dock en
tendens att den sjunkit mest för kommunkategorin mycket avlägsna
landsbygdskommuner vid en jämförelse mellan 2011–2016. Från
brukarbedömningarna framkommer att brukare i storstadskommuner i
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genomsnitt är minst nöjda med bemötande, förtroende och trygghet, samt
mat och måltidsmiljöer. Brukarna i landsbygdskommunerna har de mest
nöjda brukarna bland kommunkategorierna. Bilden från särskilt boende för
äldre är därmed splittrad, det framstår dock som att storstadskommuner och
täta kommuner nära en större stad har något större utmaningar än andra
kommungrupper.
Kommunutredningen har bedömt att det varit särskilt svårt att hitta
relevanta mått som ger information om kvalitet inom individ och
familjeomsorgen. Utifrån de mått som valts från Kolada framkommer att
storstadskommunerna har de längsta väntetiderna från ansökan till beslut om
försörjningsstöd. Mycket avlägsna landsbygdskommuner har kortast
väntetid. Uppgifter från JO visar att störst antal JO-beslut med kritik inom
socialtjänsten gällande barn och familj per invånare finns i
landsbygdskommuner.
Barn- och utbildning

En andra iakttagelse är att det framträder vissa mönster inom för- och
grundskola.
Inom förskolan förefaller storstadskommunerna ha något svårare
förutsättningar att driva förskoleverksamhet av god kvalitet än för andra
kommuntyper. Storstadskommunerna har lägst förmåga att erbjuda plats på
förskola på önskat datum och har flest barn per årsarbetskraft.
Storstadskommunerna har också lägst andel av förskolepersonalen med
legitimation.
Inom grundskolan förefaller de avlägsna och mycket avlägsna,
landsbygdskommunerna ha de relativt största utmaningarna. Dessa
kommunkategorier har lägst andel av lärarna med legitimation.
Kommungrupperna har också lägst andel behöriga elever till ett
yrkesprogram i gymnasiet. Det framträder också en bild av att skillnaderna
mellan kommunkategorierna tilltar över tid. I storstadskommunerna har
andelen lärare med legitimation ökat från 2015 till 2017, medan andelen
lärare med legitimation minskat för avlägsna landsbygdskommuner,
minskningen har varit särskilt tydlig för mycket avlägsna
landsbygdskommuner.
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Av de studerade måtten framstår skillnaderna mellan kommunkategorierna
mest tydliga inom grundskolan. Den bild som framkommer pekar på
utmaningar med de tilltagande skillnaderna inom grundskolan.
4.2 Behov av utvecklade kvalitetsmått

Det finns i Sverige stor tillgång på mått och indikatorer om den kommunala
verksamheten. Databasen Kolada utgör en bra källa till nyckeltal och
ambitionen att samla mått från olika offentliga aktörer underlättar
möjligheterna att få en överblick över tillgängliga indikatorer.
Kommunutredningen bedömer också att Kolada utgör ett lättanvänt verktyg
som har stort användningsområde vid olika typer av kommunala analyser.
Det som däremot är svårt att hitta är ett urval av några få centrala mått som
säger något om kvaliteten i den kommunala verksamheten.
Kommunutredningen bedömer att det finns utvecklingsmöjligheter dels i att
utveckla indikatorer och mått som mäter kvalitet, dels i att ta fram några få
centrala mått som ger information om den kommunala verksamhetens
kvalitet.
Vid ett arbete med att utveckla kvalitetsmått bör särskild uppmärksamhet
riktas mot att utveckla outputmått. Bland de tillgängliga måtten finns
generellt god tillgång till inputmått. Problemet med inputmått är att de inte i
sig ger någon information om tjänsterna kvalitet. Därför finns ett behov av
att utveckla mått som säger något om vilken kvalitet som faktiskt levereras. I
ett sådant arbete blir det viktigt att relatera måtten till nationella mål för
respektive verksamhet. Ett utvecklingsområde som Kommunutredningen
bedömer vara intressant är att utveckla kvalitetsmått från statliga
myndigheter med tillsynsansvar, såsom Inspektionen för vård och omsorg,
Skolinspektionen, Socialstyrelsen med flera.
Ett utvecklingsarbete bör också omfatta försök att ta fram en begränsad
uppsättning centrala kvalitetsmått för respektive verksamhet. Genom att
arbeta fram ett fåtal kvalitetsmått ökar chanserna att få en klar bild av
verksamhetens kvalitet.
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