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Rapport från SKL KKiK – Kommunens kvalitet i korthet 2018,
område barn och unga
Sammanfattning
Inom område förskola kan vi konstatera att antalet barn per årsarbetare 2017 var 5,2 i Motala
jämfört med snittet för alla kommuner på 5,1. Motala har närmat sig snittvärdet sedan 2015.
Kostnaden per inskrivet barn var 2017 i Motala 154 345 kr /år, vilket är 5% dyrare än snittet. I
Motala fick 48% av barn omsorgsplats på önskat placeringsdatum, vilket är en lägre andel än
snittet på 61 %.
Inom grundskolan hade en lägre andel av elever i årskurs 3 i Motala klarat alla delprov i
svenska och svenska för invandrare, 68 % jämfört med 71 % i snitt för alla kommuner. När
det gäller elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik var Motala bättre med 91 %
jämfört med snittet på 88 %. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram är i
Motala 83 %, något bättre än snittet på 82%. Kostnaden för en elev i grundskolan var i Motala
103 018 kr /år för 2017, vilket är 6 % lägre än genomsnittlig kostnad.
I gymnasiet hade 70 % av Motalas elever 2018 tagit examen inom 4 år, bättre än snittet på 65
%. Kostnad per elev och år för 2017 var lägre i Motala, 124 409 kr/ år vilket är 4 % under
kommunernas genomsnittliga kostnad.
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Bakgrund
SKL, Sveriges kommuner och landsting i samarbete med RKA, Rådet för främjande av
kommunala analyser, genomför sedan 2006 årligen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.
Syftet med KKiK är att ge förtroendevalda kunskapsunderlag för att styra och utveckla
verksamheten, i dialog med medborgarna. Cirka 260 kommuner deltog 2018. KKiK använder
cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden:
Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö
Barn och unga 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 helhet,
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,
ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i
kommunen
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Bilaga:

KKIK 2018 slutgiltig alla nyckeltal

Ulrika Hansson
Verksamhetscontroller

Beslutsexpediering
-

Godkänd av:
Titel:
Datum:

X
X
X

