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Frågeställningar kring mål och mått vid KF 2020 04 27 

• KKiK mått där inget utfall redovisas 

KKiK är en nationell nyckeltalssammanställning i regi av SKR. Resultatet redovisas 

genom att måttet är grönt för de 25% bästa kommunerna, gult för de 50% i mitten och 

rött för de 25% sämsta. När det saknas färg/ symbol så beror det på att det vid tiden för 

SKRs resultatredovisning av KKiK inte fanns något utfall att redovisa för 2019, varför 

ingen färgindikation kunde göras. 

 

• Qtal, strategiska nyckeltal där inget utfall redovisas 

Där utfall inte fanns att tillgå för 2019 vid tidpunkten då årsredovisningen 

sammanställdes visas detta med symbolen – 

 

• KF samt hållbarhetsmål där inget resultat visas 

För de KF och hållbarhetsmål där ingen mätning har genomförts som kan visa på om 

målet är uppfyllt eller inte visas ett grått fält utan någon symbol. 

 

• Om medarbetarundersökning 2019 

Under hösten 2019 genomfördes en mindre, egenproducerad medarbetarundersökning 

där bland annat andel medarbetare som upplevt diskriminering mättes. Detta har 

utgjort ett av underlagen för analys av måluppfyllelse för KF målet; Klippans kommun 

ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. Det har också legat till grund för analysen 

av hållbarhetsmålet; Arbetsplatsen ska vara fri från upplevd diskriminering och 

trakasserier 

HME har tom 2019 mätts i en större mer omfattande medarbetarundersökning endast 

vart annat år och senast 2018 varför inget resultat har kunnat redovisas för 2019.  

 

• KF målet; Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och 

trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande 

Målet har bedömts uppnått genom att socialnämnden i 2019 års brukarundersökningar 

inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen 

hade ett sammanvägt resultat på 84 % av respondenterna som svarat att de är mycket 

eller ganska nöjda med sina insatser från socialtjänsten. 

Vidare att i den servicemätning som genomförs som en del i SKR 

nyckeltalssammanställning KKiK har Klippans kommuns kundtjänst placerat sig som 

näst bästa kommun i Sverige. Förra året kom Klippans kundtjänst på första plats. 2016 

samt 2017 kom Klippan på 5:e plats. 

 

 

Frågor om medellön och löneskillnader samt personalomsättning redovisas i 

årsredovisningen rent statistiskt med en kommentar kring utfallet. Dessa områden är 
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inte målsatta. Eventuella åtgärder redovisas inte i detta sammanhang, efterfrågas mer 

information om arbetet kring dessa områden kontaktas lämpligast HR-avdelningen.  
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