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Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser 

(rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för 

äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och 

familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 

 

Målsättningen är att fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra 

kvalitetsmätningar som till exempel Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser. 

Kommunerna samlar själva, och på frivillig basis in statistik och publicerar den i Kolada, via 

databasens inmatningsfunktion. Socialförvaltningen i Ljungby beslutade att från och med 

2010 delta och redovisa kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) i Kolada. 

 

Delar av kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) ingår även i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

Resultat 
Resultatet består av enkätdata som har besvarats av myndighetsutövare och utförare inom 

Ljungby kommun samt utförare som arbetar på uppdrag av Ljungby kommun. Enkäterna 

besvarades under oktober 2017. 

 

Resultatet är en genomgång av publicerad data i Kolada. Förvaltningen har därefter 

analyserat de resultat som man ansett vara noterbara för förvaltningens verksamheter. 

Analysen innehåller förslag till åtgärder och tidsplan. Socialnämnden tar beslut om åtgärder 

och tidsplan. I samband med detta fattas också beslut om att tillfoga åtgärder till uppdrag och 

aktiviteter.  

 

Återkoppling av resultatet och beslutade åtgärder till medarbetarna görs av närmaste 

chef för att förankra det pågående kvalitetsarbetet. 
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Sammanställning av SKL/rka kvalitetsnyckeltal  
 

Hemtjänst 

 

Nyckeltal Ljungby Alla 

kommuner 

Kronobergs 

län 

Liknande 

kommuner 

äldreomsorg* 

Hemtjänsttagaren erbjuds att 

välja man eller kvinna för 

personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0)  

0 1 0 0 

Hemtjänsttagaren erbjuds att 

välja tid för insats, (Ja=1/ 

Nej=0) 

1 1 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

dagligvaruinköp, (>En 

gång/vecka=3/ En 

gång/vecka=2/ <En 

gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 

2 2 2 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds dusch 

två gånger eller mer per vecka, 

(Ja=1/ Nej=0) 

1 1 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

enklare matlagning i bostaden, 

(Ja=1, Nej=0) 

1 1 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

ledsagarservice, (>En 

gång/månad=3/ En 

gång/månad=2/ <En 

gång/månad=1 / Ingår inte=0) 

3 3 3 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

möjligheten att följa med vid 

dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) 

1 1 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

promenader, (>En 

gång/vecka=3/ En 

gång/vecka=2/ <En 

gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 

3 3 3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

städning, frekvens (En gång i 

veckan=3/ Varannan vecka=2/ 

Var tredje vecka eller mer 

sällan=1) 

1 2 2 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds 

städning, omfattning (>Två 

r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett 

r.o.k.=1) 

2 2 2 2 
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Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, 

frekvens (En gång i veckan=3/ 

Varannan vecka=2/ Var tredje 

vecka eller mer sällan=1) 

2 2 3 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds vid 

behov 

trygghetsringning/telefonservice, 

(Ja=1/Nej=0) 

1 1 1 1 

Hemtjänsttagaren erbjuds välja 

personal som talar 

hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ 

Nej=0) 

0 0 0 0 

Invånare 65+ år erbjuds service 

som t.ex. gräsklippning, 

snöskottning eller fixartjänst, 

(Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) 

1 1 1 1 

Invånare 65+ år erbjuds social 

dagverksamhet, 

(Vardag+helg=2/ Vardag=1/ 

Ingår inte=0) 

1 1 1 1 

Invånare 65+ år med 

demenssjukdom erbjuds 

biståndsbedömd dagverksamhet 

vid behov, (Vardag+helg=2/ 

Vardag=1/ Ingår inte=0) 

1 1 

 

1 1 

Invånare 65+ år med syn- och 

hörselskada erbjuds stöd och 

rådgivning vid behov, (Ja=1/ 

Nej=0) 

1 0 

 

1 0 

Personalkontinuitet, antal 

personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, 

medelvärde 

15 15 

 

13 14 

Personalkontinuitet, antal 

personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, över 20 

stycken, andel (%) 

11 17 5 7 

*Liknande kommuner äldreomsorg: Vetlanda, Boden, Ronneby, Lindesberg, Ulricehamn, Falköping, Köping 

    

Personalkontinuitet i hemtjänsten 
Sammanställning av antal personal som besöker en äldre person, som är beviljad daglig 

hemtjänst med en omfattning av två eller fler insatser 7 dagar/vecka, under en 14 dagars 

period. 
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Under mätperioden under 2017 var 319 omsorgstagare i behov utav insatser minst två gånger om dagen sju 

dagar i veckan (varav 55 omsorgstagare hade hemtjänst utförd av privata utförare). 

Förvaltningens analys 

Hemtjänst 

På frågan om det erbjuds möjlighet att välja man eller kvinna för personlig hygien så blir 

svaret att det i alla grupper inte finns män anställda och därmed ingen valmöjlighet. 

Personalkontinuiteten varierar en hel del mellan olika grupper från Lagan östra och 

Kungshög som har 11 respektive 12 till Kungshög som ligger i topp med 20 och därpå 

följande Södra Ljunga och Hångers som ligger på 18 under den aktuella mätperioden.  

Vid chefernas analys av orsaker till årets högre siffror, jämfört med tidigare år, så 

framkommer att man räknat med även personal som svarat på trygghetsringningar vilka 

enligt instruktionerna skulle exkluderas vilket möjligen kan försämra resultatet något. 

Lagan östra och Lagan centrum har förbättrat sin kontinuitet sedan mätningen ifjol, övriga 

grupper har dessvärre försämrade resultat jämfört med föregående år utom Haraberg som 

ligger på samma resultat. 

Chefernas samlade kommentarer är att det är en stor utmaning att hålla en bra kontinuitet 

samtidigt med så stort fokus på ekonomin som varit detta år.  

Åtgärder blir att jobba vidare med kontinuitet eftersom det har hög kvalitetsfokus för många 

omsorgstagare. Under 2015 tillsattes en grupp som drog upp riktlinjer avseende kontinuitet 

där man bland annat skulle vara noga med att så långt det är möjligt är kontaktombud som 

utför insatser i form av städ, tvätt och dusch. En annan sak som beslutades var att man 

särskilt i början av ett nytt ärende ska ha särskilt fokus på kontinuiteten. Fler närvarande 

chefer som har större förutsättningar att vara delaktiga i och ha ett övergripande ansvar för 

planering är ytterligare åtgärder som vidtagits under de senaste åren. 
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Särskilt boende 
 

Nyckeltal Ljungby Alla 

kommuner 

Kronobergs 

län 

Liknande 

kommuner 

äldreomsorg* 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre erbjuds daglig 

utevistelse, andel (%) 

68 88 90 86 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre erbjuds tid utifrån 

sina egna önskemål dagligen, 

andel (%) 

100 75 58 62 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre har möjlighet att 

välja alternativ rätt vid 

huvudmål, andel (%) 

0 42 18 46 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre har möjlighet till 

internetuppkoppling i det egna 

rummet/lägenheten, andel (%) 

14 47 35 46 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre kan påverka vilka 

tv-kanaler utöver basutbudet 

som det finns tillgång till i den 

egna lägenheten, andel (%) 

100 75 77 68 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre kan påverka vilka 

tv-kanaler utöver basutbudet 

som det finns tillgång till i 

gemensamhetslokal, andel (%) 

0 25 0 14 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre serveras 

kvälls/nattmål, andel (%) 

100 95 89 86 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre själv kan välja tid 

för nattvila, andel (%) 

100 99 100 100 

Boendeplatser i särskilt boende 

där den äldre själv kan välja tid 

för uppstigning på morgonen, 

andel (%) 

100 99 100 100 

Boendeplatser i särskilt boende 

som erbjuder minst en 

organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under helgen, 

andel (%) 

85 41 29 6 

Boendeplatser i särskilt boende 

som erbjuder minst två 

organiserade och gemensamma 

aktiviteter under vardagar, andel 

(%) 

100 55 52 10 
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Brukare i särskilt boende för 

äldre som har möjlighet att tala 

sitt modersmål (inkl. svenska) 

med sin kontaktman, andel (%) 

100 95 97 96 

Brukare som har ett annat 

modersmål än svenska i särskilt 

boende för äldre, andel (%) 

3 6 5 4 

Enheter i särskilt boende där det 

är möjligt att bli sambo, andel 

(%) 

100 69 100 80 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde Totalt 

70 56 39 71 

Väntetider från 

ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt 

boende, andel som väntat längre 

än 90 dagar (%) Totalt 

19 20 9 30 

*Liknande kommuner äldreomsorg: Vetlanda, Boden, Ronneby, Lindesberg, Ulricehamn, Falköping, Köping 

 

Förvaltningens analys 

Särskilt boende 

I Ljungby kommun finns tillgång till internetuppkoppling enbart på Åsikten och den del av 

Brunnsgården som är renoverad senast, enligt den definition som används i undersökningen. 

På alla våra boenden finns däremot möjlighet att få internet via ADSL eller mobilt bredband. 

De två första frågorna som handlar om erbjuden daglig utevistelse respektive daglig tid 

utifrån sina egna önskemål kan vara svåra med tolkningen/definitionen då ett ”eget 

önskemål” i vissa fall kan vara en promenad till exempel. Punkten som handlar om att 

”erbjudas minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen” har ökat till 85 

% från att ifjol legat på 63%. 

Enheter där det är möjligt att bli sambo måste Ljungsätra undantas eftersom rummen/lgh är 

alldeles för små för att kunna bo två personer i. 

Väntetiden från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum har sen ifjol försämrats från 

60 dgr till 70 dgr. i medelvärde. Orsaken till det är att det i fyra ärenden (av 42 ärenden som 

räknas in i perioden) drog iväg väldigt många dagar från ansökningsdatum till beslut, vilket 

kan ha många olika orsaker. 

 

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
 

Nyckeltal Ljungby Alla 

kommuner 

Kronobergs 

län 

Liknande 

kommuner LSS* 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

alla på boendet har möjlighet att 

äta huvudmålet tillsammans 

minst en gång per vecka, andel 

(%) 

94 91 97 89 
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Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende ges möjlighet till 

aktiviteter som kräver 

personalstöd efter kl. 21.00, 

minst en gång/månad, andel (%) 

100 94 96 98 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende har möjlighet att 

planera matsedel, handla 

livsmedel, tillaga lunch/middag 

och äta i egen lägenhet alla 

dagar i veckan, andel (%) 

9 88 80 87 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende har möjlighet till 

internetuppkoppling i det egna 

rummet/lägenheten, andel (%) 

7 67 50 58 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende har möjlighet till så 

många individuellt anpassade 

aktivitet i veckan som hen 

önskar, andel (%) 

47    

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende har tillgång till egen 

brevlåda som posten levererar 

till, andel (%) 

57 85 89 85 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende kan bestämma över 

vilken mat (huvudmålet) som 

serveras, andel (%) 

100 96 97 82 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

den boende kan ta emot gäster 

alla kvällar efter kl. 21.00, andel 

(%) 

100 99 98 100 

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där 

hot eller våld mot brukare inte 

förekommit på boendet under de 

sex senaste månaderna, andel 

(%) 

59 60 67 61 

Enheter enl. LSS § 9.9 där det är 

möjligt att bli sambo, andel (%) 

19 83 88 76 

Utredningstid i antal dagar från 

ansökan till beslut om LSS-

insats (alla insatser), medelvärde 

Inget 

Värde 

44 27 71 

Väntetid i antal dagar från beslut 

till insats avseende boende enl. 

LSS § 9.9, medelvärde 

Inget 

Värde 

140 98 75 

Väntetid i antal dagar från beslut 

till insats avseende 

kontaktperson enl. LSS, 

medelvärde 

Inget 

Värde 

46 22 42 

*Liknande kommuner LSS: Nässjö, Tierp, Mora, Bollnäs, Ulricehamn, Alingsås, Vimmerby 
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Förvaltningens analys 

Bostad med särskild service för vuxna LSS 

När det gäller resultatet på frågan om ” Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har 

möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm”, har Ljungby kommun ett mindre bra 

resultat. Eftersom Ljungby kommuns boende köper in livsmedel och debiterar den enskilde 

per måltid, vilket motsvarar huvuddelen av brukarnas måltider, får Ljungby kommun ett 

sämre resultat. 

 

I Ljungby kommun har ingen tillgång till internetuppkoppling enligt den definition som 

används i undersökningen. På alla våra boenden finns däremot möjlighet att få internet via 

ADSL eller mobilt bredband. Förvaltningen måste undersöka möjligheten till att ansluta 

boenden till fibernätet om resultatet ska förbättras på denna fråga. Förvaltningen har gjort 

bedömningen att det behovet inte finns idag. 

 

Ljungby kommun har i några boende valt att ta bort brevlådor och därmed möjligheten till 

egen brevlåda som posten levererar till och ersatt dem med gemensam låsbar brevlåda som 

personal tömmer och delar ut till de boende, detta för att minska risken att post försvinner 

 

På de flesta boendena har Ljungby kommun gjort bedömningen att det inte är möjligt att bli 

sambo på boendet eftersom det saknas lägenheter i lämplig storlek som kan användas för 

sammanboende. 

Utredningstider LSS 

Förvaltningen har bedömt att det skulle ta för lång tid att ta fram och säkerställa resultatet, 

eftersom det måste göras manuellt. 

Individ och familjeomsorg 
 

Nyckeltal Ljungby Alla 

kommuner 

Kronobergs 

län 

Liknande 

kommuner IFO* 

Aktualiserade barn 0-12 år inom 

socialtjänst, antal Totalt  

249 202 249 Inget värde 

Aktualiserade ungdomar 13-20 

år inom socialtjänst, antal Totalt 

165 152 165 Inget värde 

Aktualiseringar avseende barn 0-

12 år inom socialtjänst, antal 

Totalt 

513 453 513 Inget värde 

Aktualiseringar avseende 

ungdomar 13-20 år inom 

socialtjänst, antal Totalt 

304 380 304 Inget Värde 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år 

ett år efter avslutad utredning 

eller insats, andel (%) Totalt 

82 77 77 76 

Ej återaktualiserade personer 

med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel 

(%) Totalt 

85 79 84 84 

Ej återaktualiserade ungdomar 

13-20 år ett år efter avslutad 

69 77 77 60 
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utredning eller insats, andel (%) 

Totalt 

Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem 21+ år ett år 

efter avslutad utredning eller 

insats, andel (%) Totalt 

84 75 85 80 

Utredningstid i antal dagar från 

påbörjad utredning till avslutad 

utredning för vuxna med 

missbruksproblem 21+ år, 

medelvärde Totalt 

40 58 72 32 

Utredningstid i antal dagar från 

påbörjad utredning till avslutad 

utredning inom barn och 

ungdom 0-20 år, medelvärde 

170 109 173 98 

Väntetid i antal dagar från första 

kontakttillfället för ansökan vid 

nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd, medelvärde 

Totalt 

Inget 

värde 

17 15 15 

Väntetid i antal dagar från första 

kontakttillfället för ansökan vid 

nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd, väntat längre 

än 14 dagar (%) Totalt 

Inget 

Värde 

41 43 38 

*Liknande kommuner IFO: Ulricehamn, Kiruna, Nybro, Mariestad, Sjöbo, Vetlanda, Härryda 

Förvaltningens analys 

Individ- och familjeomsorg 

Det nyckeltal som sticker ut är utredningstiden för barn och ungdom 0-20 år. Nyckeltalet ska 

följas upp. 

Mer information  
För mer information om SKL/rkas kvalitetsnyckeltal se www.kolada.se  

http://www.kolada.se/

