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För er som tittar via webben

− Ni har fått instruktion och länk

− Om något strular med sändningen meddelar vi er det

− Skulle det krascha totalt kommer ett mail

− Är det problem på er sida så har vi tyvärr ingen service fullt ut, men ni kan meddela oss 
via chatten

− Leif bevakar chatten

− Sändningen kommer gå att se via webben och SKL play även i efterhand



Program

− SKL och RKA – vilka är vi?

− KKiK – varför och vad, bakgrund

− Genomgång av mätområden, kriterier och nyckeltal

− Kolada och inmatning

− Din roll som projektledare för KKiK i din kommun

GDPR



Sveriges Kommuner och Landsting

 Sveriges största arbetsgivarorganisation. 

 Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen.

 Erbjuder medlemmar stöd och service.

 Utvecklar, tillsammans med medlemmarna, välfärden.



Rådet för främjande av kommunala analyser
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KKiK - Varför gör vi detta?

− Förtroendevalda har ett förtroende att förvalta - dialog

− Vad går skattepengarna till? En fråga om tillit

− Krävs fakta! Transparens 

− Hur kan kommunen förbättras? Ständiga förbättringar

− Bygger på idén att jämförelser – benchmarking – driver utveckling

En fråga om demokrati!



2006-2019
− ”Vad behöver vi få svar på utifrån de vanligaste frågorna från medborgarna?”

− SKL såg till att ett antal KSO träffades och tog fram tog fram nyckeltal som kunde ge de svaren

− Kommunfullmäktiga målgruppen – politiskt ägarskap

− Utifrån och in-perspektiv = Medborgarperspektiv framför verksamhetsperspektiv

− Nyckeltalen ska spegla kvalitet och kostnader och beröra såväl välfärdsuppdraget som 
utveckling av samhället 

− 40 kommuner, vuxit vartefter

− 260 idag, olika aktiva

− Knappt 40 nyckeltal

− Publiceras i Kolada och rapport



Principer för KKiK

− KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och 
medborgardialog i fokus

− KKiK utvecklas i samarbete mellan SKL, RKA och medlemmarna 

− Nyckeltalens antal ska vara begränsat 

− Nyckeltalen ska spegla kvalitet och kostnader och beröra såväl välfärdsuppdraget som 
utveckling av samhället 

− Nyckeltalen ska vara jämförbara 

− Nyckeltal som kommunen inte kan, eller till väldigt liten del kan påverka, ska i ringa 
utsträckning användas



KKiKs årshjul 3. Resultatredovisning
- Träff i Stockholm, rapporten 
presenteras och publiceras

Start
Förberedelser för ev nya nyckeltal i 
innevarande års KKiK – dialog mellan 
SKL, RKA och deltagare

1. Projektledarträff – planera 
och besluta om ev nyheter för 
innevarande års KKiK

Verktygslåda och inmatningsformulär skickas ut

2. Uppstartsträffen –
genomgång av årets 
nyckeltal och 
inmatning

Insamling klar

Rapport tas fram

Insamling - Nyckeltalen 
publiceras i Kolada
vartefter de blir klara!

Mål
Rapport finjusteras



Barn och unga

Området Barn och unga är valt på grund 
av att det är en prioriterad målgrupp. 
Flertalet av nyckeltalen avser 
utbildningsverksamheten, men även 
nyckeltal kopplat till barn och unga inom 
kultur- och fritid och barn och unga i behov 
av stöd och omsorg finns här. 



Stöd och omsorg

Området fokuserar på de målgrupper av 
medborgare som behöver service av specifika 
verksamheter utifrån specifika behov.



Samhälle och miljö

Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns 
nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga 
som bor, vistas eller verkar i kommunen. Här mäter 
vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar 
området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt 
vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat 
näringsliv och miljömässigt genom tre miljönyckeltal. 



Mätområden och kvalitetsaspekter

Nyckeltalen delas in i tre ”mätområden”: 

Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö 

Barn och unga Stöd och omsorg Samhälle och miljö

Resultat

Upplevd kvalitet

Utbud

Väntetider

Resurser



Rådet för främjande av kommunala analyser

Index

Indikator

Nyckeltal 

Statistik

Data, statistik, nyckeltal… 
Kärt barn har många namn



Rådet för främjande av kommunala analyser

Fel i statistiken?

• Utvecklingsnyckeltal och Nationellt etablerad statistik 
• Rätt nyckeltal/rätt definition?
• Kolla vilka som ingår i statistiken (ex folkbokförda, egen regi, 

nyinvandrade)
• Kontakta RKA vid misstankar om fel
• Kolla vem som ansvarar på hemmaplan



Nyckeltalen

− Låt oss titta in i Kolada!

− Men först: Ert viktiga verktyg – VERKTYGSLÅDAN!



Att läsa verktygslådan
________________________________________________________________ 

U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

Definition Andel (%) barn som erbjudits plats före eller på önskat 
placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller 
på lördag, söndag, helgdag eller klämdag räknas första 
kommande vardag som förskolan är öppen som önskat 
placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. 
Data hämtas från kommunens centrala kö till förskola. 
Förskolebarn som inte får plats via den centrala kön 
ska inte räknas med.  

Källa Egen undersökning i kommunen. 

Insamlingsmetod Kommunen använder intern statistik kring föräldrarnas 
önskemål om placeringsdatum i förhållande till det 
faktiska placeringsdatum som erbjuds. 

Nyckeltalskategori Väntetid 

Könsuppdelat Ja 

Enhetsnivå Nej 

Tidsperiod Avser årets första 6 månader. 

Historik Ordinarie KKiK-nyckeltal. 

 

ID i Kolada Nyckeltalsnamn, identiskt med Kolada

Vad mäts egentligen?

Från var hämtas data?

Hur samlas data in?

De vi gick igenom!
Krav att dela upp, viktigt!
Ytterligare nedbrytning

Eftersom vi nyligen gjort om + Syfte, Tolka och använda och Tips!

Mätperiod



Olika insamlingsvägar

Läses in från annan 
datakälla

Plockas från externa 
undersökningar ni 

anmäler er till

Matas in i Kolada av 
er



Externa mätningar att ha koll på
- sammanfattning
1. Servicemätningen 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/kommunens
kvalitetikorthet/informatningarbetsmaterial/servicematning.13325.html

2. Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarunder
sokningar.15329.html

3. Brukarundersökning Funktionshinderområdet 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarunder
sokningar.15329.html

4. Insikten företagsklimat 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretag
sklimat/insikt.6696.html



Kolada och inmatning
Länk till lathund för inmatare (pdf)

− http://www.rka.nu/download/18.5340e23916cb85e764a245e5/1566559632440/Lathund%2
0Kolada%20skapa%20konto%20samt%20inmatning2019.pdf

− Du behöver
− Skapa konto på Mitt Kolada
− Meddela inmatning@kolada.se att du ska vara inmatare för ett eller flera områden (ange vilka)
− Du får ett mejl från RKA när det är gjort
− Följ stegen i lathunden: logga in på Mitt Kolada, välj publicera nyckeltal, logga in igen

http://www.rka.nu/download/18.5340e23916cb85e764a245e5/1566559632440/Lathund%20Kolada%20skapa%20konto%20samt%20inmatning2019.pdf
mailto:inmatning@kolada.se




Ta fram ifyllnadsformuläret



1)Fyll i under Nytt 2019 (om inget annat sagts) 
2)Spara
3)Publicera



Nu finns det i Kolada!



Din roll som projektledare 
- förväntningar
− Ni gör såklart vad ni vill av och med KKiK i er kommun!

− MEN, 

− Vi behöver en person att ha kontakt med

− Du håller ihop kontakterna i kommunen, informationsöverför 

− Du involverar ledning och politiker

− Du driver arbetet framåt utifrån årscykeln: förnyelse, insamling, 
spridning i organisationen, analys, återkoppling medlemmar

− Du deltar vid träffarna

− Du bidrar till KKiKs gemensamma utveckling



Utmaningar

− Tid

− Mandat 

− Att få gehör

− Att integrera i ordinarie styrning

− Synsätt kommunövergripande – verksamhetsspecifikt

− Driva på insamlingen

− Få till analys

Bikupa!
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