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Inledning 
Rapporten visar resultaten för varje nyckeltal där Vetlanda kommun själv rapporterat in 

data eller där data hämtats från nationella databaser. Du kan också ta del av resultaten i 

Kolada: http://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586. Rapporten inleds med en 

beskrivning av Kommunens kvalitet och i korthet. Aktuella nyckeltal redovisas därefter 

med en graf som visar en jämförelse med övriga kommuner och en kommentar till 

utfallet från ansvarig i berörd verksamhet.  

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet? 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och 

i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta 

fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna. Det 

grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som 

stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med 

medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges 

perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal. Idén är att kunna 

jämföra sig med andra kommuner och att jämförelser driver utveckling. 

Principer för KKIK 

Som referensram för att fastställa nya mätområden och nyckeltal samt för att stärka 

arbetet framöver har SKL, RKA och deltagande medlemmar tagit fram ett antal 

vägledande 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, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som 

utvecklingen av lokalsamhället   

> Nyckeltalen ska vara jämförbara   

> Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte 

användas 

Mätområden 

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg 

samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att genom dem dela in KKiK i mätområden som 

lätt låter sig kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs innehåll. Områdena utgår 

från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid verksamhetsområden. 

Nyckeltal 

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett 

kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i 

förhållande till andra kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för 

http://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586
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kommunledningens politiker och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt 

till kommunens medborgare och användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i 

styrningen, det vill säga för målsättningar, analys och utveckling. Merparten av 

nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars resultat kommunen har rådighet över. Det innebär 

att de lämpar sig väl för att använda i kommunens styrning. 
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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. 

Syftet med nyckeltalen inom området är att:  
 > Få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i 

förhållande till behov.  

> Ge kunskap om kommunens resultat inom skolan, samt få kunskap om elevernas 

känsla av trygghet i skolan.  

> Ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årkurs 3 når i ämnena svenska, 

inklusive svenska som andraspråk (nyckeltalet är även värdefullt ur integrationsaspekt 

då svenska som andraspråk ingår).  

> Ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6.  

> Få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhetutbildningar som finns i 

kommunens gymnasieskolor.  

> Ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i 

kommunen.  

> Ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är folkbokförd i 

kommunen.  

> Ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens 

gymnasieskolor.  
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Tabell 1. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) (U11401), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Kommunen har haft för kort framförhållning när det gäller förskolans lokalförsörjning. 

Med anledning av hög efterfrågan av förskoleplatser har inte platserna i befintliga 

förskolor räckt till. Fler platser har anordnats i modulteknik, där tidsåtgången för 

projektering, upphandlings- och bygglovsförfarande, tillsammans med angöringsarbete 

har inneburit att förskoleplatser inte kunnat erbjudas från och med det datum då 

vårdnadshavare har önskat placering. Tabell 2. Inskrivna barn per årsarbetare i 

förskolan, antal (N11102), avser år 2017 
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Kommentar:  

Bemanningen i förskolan uppgår till 228 årsarbetare. Antal inskrivna barn per 

årsarbetare i förskolan är 5,2, vilket ligger på samma nivå som riket.  

Tabell 3. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (N11008), 
avser år 2017 

 

Kommentar:  

Vetlanda kommun ligger strax över medelkostnaden för landets kommuner. 

Kommunens förskolor består av flera en- och tvåavdelningsenheter vilket är 

kostnadsdrivande, jämfört med större enheter. Andelen förskollärare inom förskolan i 

Vetlanda kommun är högre än riket i övrigt, 52%, i jämförelse med rikets 42%. För att få 

undervisa i förskolan krävs både legitimation och behörighet. I varje förskola ska det 

finnas minst en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen. 
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Tabell 4. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452), avser 
läsår 2017/2018 

 

Kommentar:  

Det går att skönja en negativ trend där resultatet för pojkar har minskat från föregående 

läsår, gäller såväl pojkar med svenska som modersmål och med ett annat modersmål än 

svenska. När det gäller flickor har resultatet minskat för flickor med svenska som 

modersmål, medan resultatet för flickor med annat modersmål än svenska ligger 

konstant. Det är främst några av delproven som påverkar denna negativa 

resultatutveckling, där andelen ej godkända elever ligger i paritet med riket i övrigt. 

Varje grundskola arbetar med insatser anpassade utifrån den enskilda skolans behov för 

att förbättra resultatet. 
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Tabell 5. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) (N15485), avser läsår 
2017/2018 

 

Kommentar:  

Resultatet har legat konstant över de senaste fyra läsåren. Det som utmärker är att 

pojkarnas resultat ligger på 91,3% som erhållit lägst betyget E och därmed ligger något 

över riksgenomsnittet. Fokus på bland annat matematik kommer att fortsätta med 

målet att resultaten ska fortsätta att förbättras.   
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Tabell 6. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) (N15436), avser läsår 
2017/2018 

 

Kommentar:  

I relation till modellberäknat värde utifrån elevers förutsättningar har resultatet hållit sig 

stabilt och snarare förbättrats något. Även skillnaden mellan pojkar och flickors 

behörighetsgrad har avtagit över tiden. Även om resultatet går åt rätt håll behöver det 

positiva arbetet fortgå inom förvaltningen från förskola till grundskola.    

Tabell 7. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) (N15535), avser år 2018 
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Kommentar:  

Detta positiva resultat har varit bestående över tiden, och bekräftas via den elevenkät 

som årligen genomförs inom Klassens kvalitetsrapport. Detta består i att eleverna 

känner en delaktighet och kan påverka sin studiesituation, och att det elevdemokratiska 

arbetet är väl fungerande. 

Tabell 8. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) (N15533), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Även detta är något som bekräftas via de årliga elevenkäter som genomför i form av 

klassens kvalitetsrapport, vilket kan ses som ett resultat av ett gediget trygghets- och 

värdegrundsarbete i skolorna över tiden. 
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Tabell 9. Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 
(N15027), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Grundskoleverksamheten inom Vetlanda kommun bedrivs kostnadseffektivt med en 

kontinuerlig ekonomisk uppföljning under respektive läsår. 

Tabell 10. Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala gymnasieskolor, andel (%) (N17467), avser 
läsår 2017/2018 
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Kommentar:  

Andelen gymnasieelever med examen på fyra år är fortsatt högt i jämförelse med andra 

kommuner. Det finns en stark tradition av yrkesutbildning eftersom Vetlanda är en 

industrikommun. Även om vi under de senaste åren har vi sett ett ökande intresse för de 

högskoleförberedande programmen, särskilt bland tjejer, här väljer fortfarande en 

förhållandevis stor andel av eleverna aktivt en yrkesutbildning.  

Vi har många duktiga lärare och yrkeslärare på skolan och ett gott samarbete mellan 

lärare på yrkesprogram och lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Det finns ett tydligt 

och strukturerat samarbete mellan elevhälsa, kurator, studie- och yrkesvägledare samt 

specialpedagoger. Dessa jobbar nära programmen för att ge eleverna och lärarna bästa 

tänkbara stöd. Både lärare och andra personalgrupper i skolan jobbar hårt på att skapa 

goda relationer med eleverna och få dem att känna sig sedda. Arbetssättet präglas av 

flexibilitet och en känsla av att befinna sig i ett mindre sammanhang, där det alltid går 

att hitta nya vägar.   

Tabell 11. Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 
(N17005), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Negativ trend vad gäller ekonomin på grund av att flera yrkesprogram drivs med för få 

elever, samt att den interkommunala kostnaden ökat något. 
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Stöd och omsorg 
Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika 

verksamheter utifrån specifika behov. 

Syftet med nyckeltalen inom området är att:  
> Få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med 

funktionsnedsättning  

> Ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till 

behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid)  

> Få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre 

med behov av omsorg i hemmet  

> Ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal – 

sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens 

särskilda boenden  

> Ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst  

> Få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter 

> Få kunskap om hur brukare inom individ och familjeomsorgen ser på det stöd de 

erhållit av socialtjänsten  

> Få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats 

hos socialtjänsten  

> Få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar (i 

handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in)  

> Få en överblick av kostnaderna inom individ och familjeomsorgen för att kunna 

jämföra kostnader med liknande kommuner  

> Få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att 

beslutet om boende fattats  

> Ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom Lss grupp och 

serviceboende som är finansierade av kommunen  

> Få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild 

vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer 
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Tabell 12. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt – förbättrad situation, andel (%) (U30453), avser år 
2018 

 

Kommentar: 

Resultatet 2018 visar en tydlig förbättring jämfört med 2017.  Högre andel kvinnor (89 

%) än män (82 %) uppger att deras livssituation har förbättrats. Vuxenenheten, som 

handlägger ekonomiskt bistånd, har ökat sitt resultat från från 74 % till 85%. Från 

undersökningen kan man inte självklart dra slutsatsen om det är socialförvaltningens 

förtjänst. Det är en viktig fråga att följa då socialtjänstens mål enligt socialtjänstlagen är 

att ”frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser ” (1 kap 1 § 

Socialtjänstlagen).    
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Tabell 13. Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) (U31462), avser år 2018 

 

Kommentar: 

Resultatet indikerar på att socialförvaltningen till stor del lyckas med ambitionen att 

stärka och frigöra enskildas egna resurser. Vetlanda har en hög andel personer som inte 

återkommer ett år efter avslutad kontakt. Socialförvaltningen försöker på olika sätt 

stödja personer till egen långvarig försörjning dels i samarbete med arbetsförmedlingen 

men även med arbetsmarknadsenheten. Till exempel har flera personer i Vetlanda 

under 2018 haft en extratjänst som gjort att man har fått en egen inkomst istället för 

försörjningsstöd.  

Arbetsförmedlingen: Antalet personer som hade anställning med stöd hade ökat i 

december 2018 (301 personer) jämfört med 2017 (261 personer). Det var även ett lägre 

antal sökande inskrivna i december 2018 än 2017, vilket gör andelen sökande med 

anställningsstöd 2018 ännu högre. Detta, kombinerat med andra indikatorer, visar att 

anställningsstöd blir allt viktigare för att de arbetslösa i Vetlanda ska komma ut i arbete 

då målgruppen arbetslösa generellt sett är svagare år för år. En farhåga är vad som 

händer när de subventionerade anställningarna upphör under 2019, om de kan matchas 

vidare i samma eller ny anställning. Af har 2019 även minskad budget för 

anställningsstöd, vilket gör att Extratjänster och Introduktionsjobb troligen inte kan 

beviljas i samma omfattning. Detta kommer vara en utmaning att hantera när 

anställningsstöden går ut under 2019. 
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Tabell 14. Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde (U31402), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Socialförvaltningen är väl medveten om att vi har allt för många dagar från första 

kontakt till beslut om ekonomiskt bistånd både utifrån vår egen servicedeklaration samt 

i jämförelse med andra kommuner. Ett av vuxensektionens prioriterade områden från 

hösten 2018 är att kartlägga och förbättra flödet från första kontakt till beslut om 

försörjningsstöd. Flera aktiviteter är planerade och påbörjade. Vi har under 2018 gjort 

en omorganisation där vi inrättat en gemensam mottagningsfunktion samt att vi sedan 

hösten 2018 systematiskt har börjat följa alla inkomna ärenden/vecka. Januari 2020 

kommer socialförvaltningen, om införandet av nytt verksamhetssystem fungerar som 

det är tänkt och organisationen är redo, kunna erbjuda e-ansökan men e-legitimation 

kopplat till verksamhetssystemet.  Socialförvaltningen följer även det nationella arbetet 

vad gäller möjligheten till införande av automatiserad handläggning. 
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Tabell 15. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 
(N30101), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Den samlade kostnaden för individ –och familjeomsorgen per capita ligger en bra bit 

under riksgenomsnittet och är bland de lägsta i länet. Men underskotten i förhållande 

till budget har ökat kraftigt under senare år varför nämnden har vidtagit en rad åtgärder 

för att minska sina kostnader. Nämnden har ett pågående arbete för att effektivisera 

och prioritera icke lagstyrd verksamhet. Det pågår också ett utvecklingsarbete för att se 

över processer och arbetssätt för att möta kraftigt ökade volymökningar utan att 

kostnaderna ökar.  
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Tabell 16. Väntetid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde (U28418), 
avser 2018 

 

Kommentar:  

Kommentar: Vetlanda är inte med i detta mått eftersom inte tillräckligt många beslut 

har fattats under den tidsperiod mätningen gäller.  

Tabell 17. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , 
andel (%) av maxpoäng (U28423), avser år 2018 
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Kommentar:  

En liten förbättring jämfört med tidigare år som beror på att fler grupp- och 

servicebostäder har fått tillgång till bredbandsuppkoppling.  

Tabell 18. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – 
inflytande, andel (%) (U28532), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Inom daglig verksamhet arbetar man systematiskt med analys  av 

brukarundersökningens resultat för att identifiera vad verksamheterna behöver bli 

bättre på. Under 2018 har utbudet av arbetsuppgifter för deltagarna ökat där 

deltagarnas egna önskemål tagits tillvara i samband med uppstart av nya inriktningar i 

verksamheten. Detta kan vara en anledning till det förbättrade resultatet. 
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Tabell 19. Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv (N25018), 
avser år 2017 

 

Kommentar:  

Det är kostnad per invånare som kommunen har för de insatser som utförs i hela 

funktionshinderomsorgen. Det som är minus är ju till allra största del statliga intäkter i 

form av assistansersättning. 

Det finns kommuner som inte beviljat assistans enligt LSS i den omfattning som tagits 

bort av försäkringskassan. Dessa kommuner får ju en lägre kostnad, Vetlanda har 

beviljat i stort sett motsvarande timmar som tagits bort. Det leder till en stor kostnad. 

En annan orsak kan vara att vi har relativt god bemanning i våra verksamheter. Vi har en 

relativt ”dyr” daglig verksamhet. Det är svårt att beskriva på ett enkelt sätt då FO 

(Funktionshinderomsorgen) har många olika delar. 
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Tabell 20. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 
(U23401), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Antalet dagar har ökat med en dag jämfört med 2017 vilket inte är överraskande då det 

under 2018 varit ett relativt stort tryck på särskilt boende. 

Tabell 21. Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 
(U21401), avser år 2018 
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Kommentar 

Förändringen avser med stor sannolikhet variationer inom normalspannet. 

Tabell 22. Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng (U23432), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Inga större förändringar har skett sedan föregående år gällande de kvalitetsområden 

som mäts i detta mått. 

Tabell 23. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) (U23471), avser år 2018 
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Kommentar:  

Chefer och medarbetare arbetar varje år systematiskt med att analysera 

brukarundersökningens resultat och utifrån det genomföra aktiviteter som syftar till 

ännu större brukarnöjdhet och kvalitet. 

Tabell 24. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%) (U21468), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Även här arbetar chefer och medarbetare systematiskt med att analysera 

brukarundersökningens resultat och utifrån det genomföra aktiviteter som syftar till 

ännu större brukarnöjdhet och kvalitet. 

 



27 

Tabell 25. Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (N20048), avser 
år 2017 

 

Kommentar:  

Resultatet från brukarundersökningarna visar att Vetlanda bedriver en verksamhet med 

god kvalitet trots relativt låga kostnader jämfört med övriga landet. 
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Samhälle och miljö 
Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas 

eller verkar i kommunen. Kommunal service såsom bibliotek ingår liksom hållbart 

samhällsbyggande: både socialt vad avser arbetsmarknad och delaktighet, ekonomiskt 

kopplat till näringsliv samt miljö. 

Syftet med nyckeltalen inom området är att: 
> Ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via epost  

> Att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till 

medborgarna via telefon  

> Ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val  

> Få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut 

med servicen på huvudbiblioteket  

> Ge kunskap om hur stor gruppen är som vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta  

> Visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen 

> Ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den 

kommunala servicen  

> Redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka 

åter vinningsgraden  

> Redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa 

drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen  

> Att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn 
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Tabell 26. Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 
(U00442), avser år 2018 

 

Kommentar:  

En förbättringsåtgärd som har vidtagits är att kommunens gemensamma brevlåda har 

flyttats över till InfoCenter som fortsättningsvis kommer att registrera och följa upp 

inkommen e-post så att berörda handläggare också förstår betydelsen av att den 

besvaras på ett korrekt sätt och i tid.  

Tabell 27. Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 
(U00413), avser år 2018 
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Kommentar:  

Arbetet pågår med att säkerställa så att så många frågor som möjligt kan besvaras av 

personal hos InfoCenter och kommunens växel i första hand. Målsättningen är att 80% 

av samtalen med frågor som kommer in till kommunen kan besvaras direkt av 

personalen i InfoCenter,  d v s alla samtal som inte har med en bedömning att göra.  

Tabell 28. Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) (U00486), avser år 2018 

 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%): Avser bemötande när frågeställare 

kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av 

frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 

poäng, god ger 2p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig 

poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent. Källa: Undersökning av externt företag 

Kommentar:  

Här finns en förbättringspotential då Vetlanda kommun jämfört med övriga 260 

kommuner har legat bland de 25% sämsta i tre år i rad. InfoCenter kommer under 2019 

att börja svara direkt, när samtal kommer till kommunens växel, på fler frågor jämfört 

med idag då samtalet bara kopplas vidare till en handläggare som inte alltid har tid att 

svara på frågan just då. Kan ett svar lämnas direkt och med ett gott bemötande kommer 

betyget för denna indikator kunna förbättras och servicen att öka. När InfoCenter kan 

svara på mer frågor direkt kommer detta även att innebära att respektive handläggare 

får mer tid över för att kunna arbeta med verksamhetsfrågorna på ett mer effektivt och 

kvalitativt sätt.  
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Tabell 29. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 
(N05401), avser år 2018 

 

Kommentar:  

Nässjö kommun har varit projektägare för ett sk. §37-projekt som heter Demokrati för 

alla.  Vetlanda var en av sju kommuner som deltog som samverkanspart. Det riktade sig 

mot nyanlända och målsättningen var att öka andelen utlandsfödda som röstar i de val 

där de har rösträtt. Projektet genomfördes som ett antal studiecirklar som ABF och 

Studieförbundet Vuxenskolan höll i och som tog upp saker som vilka får rösta, hur gör 

man, vad finns det för partier mm. (Här kan man hitta allt material som togs farm: 

https://nassjo.se/stod-och-omsorg/integration/demokrati-for-alla.html.)  I Vetlanda 

hölls totalt 5 studiecirklar. 

SCB (Statistikmyndigheten) är inte färdiga med sin analys av statistiken förrän till 

sommaren 2019. Så om just målgruppen utlandsfödda har ökat på samma sätt som hela 

gruppen röstberättigade eller inte, vet vi inte än.  

 

https://nassjo.se/stod-och-omsorg/integration/demokrati-for-alla.html
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Tabell 30. Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 
(N09808), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Vår position beror sannolikt på att andra bibliotek satsat på mer-öppet, det vill säga att 

man kan ta sig in med tagg på tider då bibliotekspersonal inte finns på plats. 

Det gör att deras öppettimmar är fler än Vetlandas trots att vi har generösa öppettider 

sex dagar i veckan med bemanning (det vill säga vi har många timmar som håller hög 

kvalitet). I dagsläget finns inga planer på att starta med meröppet i Vetlanda men frågan 

hålls levande. Att utöka tiderna med bemanning är inte ekonomiskt möjligt. 
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Tabell 31. Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studerat, andel (%) (U40455), avser år 2017 

 

Kommentar:  

Arbetsmarknadsenheten arbetar systematiskt och strategiskt med SE-metoden, 

Supported Employment, som är ett Individanpassat stöd för att stödja människor till 

egen försörjning. Alla medarbetare vid arbetsmarknadsenheten är utbildade SE-coacher 

och uppföljningen av insatserna har kvalitetssäkrats. Sedan 2017 har andelen deltagare 

som börjat arbeta eller studerat ökat med 10 procentenheter. Under 2018 har även ett 

antal personer i Vetlanda kommun kunnat erbjudas extratjänster vilket även detta har 

bidragit till egen försörjning och att insatser på AME har kunnat avslutas. 

Arbetsförmedlingen: I stort samma kommentarer och faktorer som ovan. Värt att 

resonera kring är överlappet mellan statliga och kommunala åtaganden inom 

arbetsmarknadspolititiken. Både kommunen och staten (SIUS via AF) erbjuder SE-

metoder för sökande längre bort från arbetsmarknaden. Tydlig gränsdragning och 

fördelning av arbetsuppgifter för optimalt resursanvändande från bägge parter är 

intressant område. 
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Tabell 32. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973), 
avser år 2017 

 

Kommentar:  

Arbetsförmedlingen: Från december 2017 till december 2018 minskade andelen 

personer inom etableringen från 301 personer till 182 personer. Från 2017 till 2018 har 

omsättningen till arbete 90 dagar efter etableringen fortsatt att öka, för helår 2018 låg 

omsättningen för Vetlanda på 43,4%, varav 24,7% för kvinnor i etableringen. Minskade 

personalresurser för arbete med etableringen, omorganisation och minskad 

personalbudget för 2019 är farhågor och risker som kan påverka omsättningen till 

arbete i negativ riktning.  
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Tabell 33. Företagsklimat (Insikt) – Totalt, NKI (U07451), 
avser år 2017 

 

Företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex 

serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Kommentar:  

Vetlanda kom på plats 14 totalt år 2017 vilket är mycket bra. Mätningen detta år avser 

inte brandskydd, serveringstillstånd eller markupplåtelse då ärendena har varit för få för 

att kunna räknas in i resultatet.  
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Tabell 34. Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 
(U07414), avser år 2017 

 

 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%): Antal kilogram 

hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt 

antal kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår 

också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 

materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland 

annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt 

den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier 

etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Svenskt avfall 

Kommentar:  

Mer än 98 % av hushållsavfallet återvinns. Plockanalyser genomförs årligen. Både 

hårdplast och mjukplast återvinns på återvinningscentralen.  
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Tabell 35. Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl 
MFS, % (U00437), avser år 2018 

 

 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %: Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller 

miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition 

(SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition 

(Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen 

och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och landsting att 

komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Se fotnot för att se om 

uppgiften är preliminär eller slutgiltig. Källa: Miljöfordon Sverige (MFS) 

Kommentar:  

Arbete pågår med omstrukturering av vår fordonsorganisation som kommer ha en 

avgörande inverkan på omställningen av vår fordonspark. Arbete pågår även med en 

uppdatering av mötes- och resepolicy samt trafiksäkerhet. Det är ett långsiktigt arbete 

som kommer kräva beslutsamhet om vi skall gå i rätt riktning i önskad hastighet. 

Vetlanda kommun anskaffar enbart miljöklassade fordon dock har regelverket 

förändrats både 2013 och 2018.  Lätta lastbilar är fordon som används länge, nära en 

fjärdedel är 10 är eller äldre.  

 

Källa: Miljöfordon Sverige 
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Tabell 36. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) (U07514), 
avser år 2017 

 

 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%): Kostnad i 

kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i 

kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av 

märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de 

kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser 

endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Källa: Ekomatcentrum 

Kommentar:  

Underlaget ovan är den senaste kända statistiken, 2017.  Enligt måltidsservice egna 

beräkningar låg andelen ekologiska livsmedel i november 2018 på 16,8 %. Vetlanda 

kommun har valt att inte prioritera ekologisk mat utan istället prioritera närproducerade 

livsmedel. En relativt ny upphandling är gjord med framgång och har i vissa delar även 

sänkt kostnaderna.  

 

 


