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Förord
Att främja barn och ungas välfärd är en av kommunernas viktigaste uppgifter. I
arbetet med att utveckla och förbättra sina insatser behöver varje kommun känna
till förutsättningar och villkor för barn och unga i den egna kommunen. Det är
en viktig grund för analys och helhetsperspektiv. En gemensam kunskapsbas ger
också förutsättning för god samverkan.
Sveriges Kommuner och Landstings stöd till kommunernas utvecklingsarbete
handlar bland annat om att tillgängliggöra statistik för analys och jämförelser
samt att utveckla processtöd för ledning och styrning.
I den här vägledningen har vi sammanställt ett urval av nyckeltal som visar olika aspekter av barn och ungas situation under samlingsnamnet Barn och unga i
fokus. Nyckeltalen berör flera verksamhetsområden inom kommunen. I vägledningen beskriver vi vilken information som finns i nyckeltalen och ger exempel på
hur de kan tolkas och användas.
Vi hoppas att vägledningen ger stöd och inspiration till att använda verksamhetsövergripande statistik om barn och ungas förutsättningar och villkor i kommunernas utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd.
Vägledningen har sammanställts av Health Navigator AB under ledning av Mia
Ledwith och Heléne Nellvik på SKL. En referensgrupp med representanter från
SKL, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samt FoUrum social
välfärd i Region Jönköpings län har bidragit med värdefulla synpunkter.
Stockholm i mars 2016
Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPIT E L

1

Beskrivning av vägledningen
Vägledning som riktar sig till beslutsfattare i landets kommuner
Denna vägledning presenterar 20 nyckeltal som beskriver olika aspekter av barn och ungas situation
gällande utbildning, fritid, insatser från socialtjänsten och socialt utanförskap. Nyckeltalen går under
det samlade namnet Barn och unga i fokus och finns
tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen
(www.kolada.se). Vägledningen fokuserar på nyckeltal som berör kommunernas verksamhet. Det finns
också andra nyckeltal inom Barn och unga i fokus
som framförallt belyser landstingens verksamhet.
Syftet med vägledningen är att väcka nyfikenhet
kring den information som nyckeltalen förmedlar,
och bidra till en gemensam kunskapsbas för de olika
aktörer i kommunen som arbetar för att förbättra
barn och ungas förutsättningar. Vägledningen riktar sig till beslutsfattare (inom både politik, förvaltning och verksamheter) i landets kommuner.
Vägledningen kan även vara relevant läsning för beslutsfattare inom landsting och regioner.
Definitioner av och källor till nyckeltalen, samt övriga nyckeltal inom Barn och unga i fokus, finns i bilagan.

Vidareutveckling av tidigare processtöd

ner, landsting och regioner som vill utveckla ett
helhetsperspektiv på sitt arbete för att förbättra
förutsättningarna och villkoren för barn och unga.
Denna vägledning är en vidareutveckling av det förhållningssätt och arbetssätt som beskrivs i processstödet.

Barn och unga här, nu och framåt – verksamhetsövergripande förhållningssätt
för ledning och styrning
Processtödet beskriver ett verksamhetsövergripande förhållningssätt där huvudmän och verksamheter gemensamt analyserar, planerar och följer
upp behov, insatser och resultat för att ge barn och
unga så goda förutsättningar och stöd som möjligt.
I processtödet beskrivs fyra konkreta steg för framgångsrikt arbete med barn och ungas situation
(figur 1).
figur 1. Helhetsperspektiv i en cyklisk process
Gemensam kunskap om
goda förutsättningar för
barn och unga
Vad har
åstadkommits

Processtödet Barn och unga här, nu och framåt1 gavs
ut av SKL 2013 och är tänkt att ge stöd till kommu-

Vad vet
vi om våra
utmaningar

Vad vi vill och hur gör vi

Not. 1
Barn och unga här, nu och framåt – Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor (2013).
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Kapitel 1. Beskrivning av vägledningen

En gemensam kunskapsbas – en förutsättning för god samverkan

Nyckeltalen presenteras utifrån fem
frågor

Eftersom det ofta är flera verksamhetsområden och
huvudmän involverade i arbetet med barn och unga
(hälso- och sjukvård, förskola, skola, fritid, socialtjänst med flera), är samverkan mellan aktörer och
samordning på politisk nivå avgörande för framgångsrika satsningar.
I processtödet Barn och unga här, nu och framåt
beskrivs två olika förhållningssätt till arbetet med
barn och unga (se figur 2 och 3). Verksamheterna
kan vara splittrade, där varje verksamhet fokuserar på sina egna uppsatta mål (figur 2), eller arbeta
utifrån samma övergripande mål, där de olika verksamheternas uppdrag, ansvarsområden och kompetens är tydliga och utgör en del av en helhet (figur 3).

I vägledningen är nyckeltalen grupperade i fem områden, utifrån frågor som tillsammans kan bidra till
en förståelse för barn och ungas uppväxtvillkor och
utmaningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hur ser familjernas ekonomiska och sociala
situation ut?
Hur ser skolsituationen ut?
Hur ser barn och ungas fritidssituation ut?
Hur ser behovet av insatser från socialtjänsten
ut?
Hur ser det sociala utanförskapet ut?

Nyckeltalen speglar både de socioekonomiska förutsättningarna och resultaten av kommunens arbete, och har därför inte delats in i resultat- och
bakgrundsmått.

figur 2. I det splittrade uppdraget utgår varje verksamhet från egna uppsatta mål

Förskola/
Skola

Kultur/
fritid
Socialtjänst

Hälso och
sjukvård

figur 3. I det samordnade uppdraget arbetar de olika aktörerna mot ett gemensamt mål och utgår från en gemensam kunskapsbas

Barn och ungas välfärd
Gemensamma mål
Gemensam kunskapsbas
Förskola/
skola

Socialtjänst

Kultur/
fritid

Arbetsmarknad

Integration

Hälsooch
Sjukvård

Samverkan mellan verksamhetsområden
Hur ser
familjernas
ekonomiska
och sociala
situation ut?

Hur ser
skolsituationen ut?

Hur ser barn
och ungas
fritidssituation ut?

Hur ser
behovet av
insatser från
socialtjänsten ut?
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Hur ser det
sociala
utanförskapet
ut bland barn
och unga?

En förutsättning
för god samverkan
är en gemensam
kunskapsbas, något
som nyckeltalen i
denna vägledning,
tillsammans med
kompletterande lokalt
framtagna uppgifter,
förhoppningsvis kan
bidra till.

Användning av nyckeltalen
Det är viktigt att varje kommun för en egen diskussion kring hur nyckeltalen bör tolkas, och hur
indikatorer kan användas för att utveckla förbättringsarbetet och samverkan. Handbok för Öppna
jämförelser inom socialtjänst (2013) samt grundskola och gymnasium (2015), ger exempel på hur
statistik på kommunnivå kan användas som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.
Det är viktigt att analys av nyckeltalen kompletteras med analyser på individ- och verksamhetsnivå
för att förstå hur variationen inom kommunen ser
ut. Därtill är det viktigt att val av insatser baseras
på såväl dataanalys som kunskap och beprövad erfarenhet.

figur 4. Sökväg via Färdiga presentationer för att ta fram samtliga
nyckeltal under Barn och unga i fokus – kommun

Nyckeltalen hittas på Kolada.se
I vägledningen presenteras i huvudsak riksgenomsnitt och utvalda exempel, för att ge en bild av nuläge och utveckling. För att ta del av varje enskild
kommuns nyckeltal och den senaste statistiken
hänvisas till Kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada) på www.kolada.se.

figur 5. Sökväg via Fri sökning för att ta fram enskilda nyckeltal

Nyckeltalen uppdateras i Kolada löpande under
året. Ni hittar den allra senaste statistiken via två
sökvägar.
1.

Om ni vill hämta samtliga nyckeltal under
Barn och unga i fokus går ni lättast in under Färdiga presentationer –> Välj fokus (din kommun)
Barn och unga i fokus (till vänster, under Kategori) –> Barn och unga i fokus – kommun.

2.

Om ni är ute efter särskilda nyckeltal, kan ni
gå via Fri sökning –> Bläddra –> Särskilda nyckeltalssamlingar – kommun –> Barn och unga
i fokus – kommun –> Under Sök Kommun/
landsting väljer ni sedan vilka kommuner som
ni vill undersöka närmare

Namnen på nyckeltalen i denna vägledning och i
Kolada kan skilja sig åt något. För att underlätta
sökningen efter specifika nyckeltal, kan ni använda
den unika kod som varje nyckeltal har. Koderna för
respektive nyckeltal finns i bilagan.
Om ni vill ta del av motsvarande nyckeltal för landsting – välj istället ditt landsting och sedan "Barn och
unga i fokus – landsting".
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Kapitel 1. Beskrivning av vägledningen

Nedladdning av Excelfil med de samlade
nyckeltalen från åren 2010–2014
På skl.se finns även en Excelfil där nyckeltalen från
2010–2014 finns samlade. Nyckeltalen finns på riks-,
läns- och kommunnivå, samt uppdelat enligt kommungrupp och kommunernas befolkningsstorlek.
Utöver detta finns färdiga diagram och andra verktyg.

figur 6. Flik som visar utveckling över tid i Excelfil med statistik från 2010-2014
Nyckeltal - barn och unga i fokus, data för alla kommuner
I denna flik finns nyckeltalen för samtliga kommuner i Sverige.
Du kan snabbt sortera fram den kommun, kommungrupp, kommunbefolkning eller landsting du är intresserad av genom att använda filtret i rad 4.
OBS! För att göra val, klicka bort "välj alla / select all". För att komma tillbaka till att se all information igen, välj återigen "välj alla/ select all"

Välj nyckeltal här
Nyckeltal

Välj kommun, för att ta fram
värdet för ditt val. Välj flera val
för att göra jämförelser mellan
kommuner.
Kommun

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Ale

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Alingsås

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Alvesta

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Aneby

7

8

8

8

8 Pendlingskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Jönköpings län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Arboga

6

7

7

8

8 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Västmanlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Arjeplog

7

9

9

12

12 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 0 - 4 999 invånare

Norrbottens län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Arvidsjaur

6

7

8

8

10 Kommuner i glesbefolkad region

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Norrbottens län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Arvika

6

6 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Värmlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Askersund

5

6 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Örebro län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Avesta

6

6

7

8

9 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Dalarnas län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bengtsfors

9

10

10

10

11 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Berg

7

8

9

10

9 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Jämtlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bjurholm

6

5

6

8

8 Pendlingskommuner

Kommuner med 0 - 4 999 invånare

Västerbottens län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bjuv

12

12

13

12

11 Förortskommuner till större städer

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Skåne län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Boden

5

5

6

6

6 Kommuner i glesbefolkad region

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Norrbottens län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bollebygd

4

4

4

4

4 Förortskommuner till storstäderna

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bollnäs

7

7

8

9

9 Kommuner i glesbefolkad region

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Gävleborgs län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Borgholm

4

4

8

6

7 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Kalmar län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Borlänge

13

14

15

16

17 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare

Dalarnas län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Borås

9

9

9

9

10 Större städer

Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Botkyrka

14

14

14

13

12 Förortskommuner till storstäderna

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Boxholm

5

6

6

7

8 Pendlingskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Östergötlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bromölla

7

7

7

8

9 Pendlingskommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Skåne län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Bräcke

6

7

8

7

8 Glesbygdkommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Jämtlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Burlöv

10

9

10

9

9 Förortskommuner till storstäderna

Kommuner med 15 000 - 19 999 invånare

Skåne län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Båstad

5

5

5

6

6 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Skåne län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Dals-Ed

8

8

8

9

9 Glesbygdkommuner

Kommuner med 0 - 4 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Danderyd

3

3

3

3

4 Förortskommuner till storstäderna

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare

Stockholms län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Degerfors

7

8

9

9

9 Pendlingskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Örebro län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Dorotea

10

13

12

10

10 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 0 - 4 999 invånare

Västerbottens län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Eda

9

9

10

11

10 Kommuner i glesbefolkad region

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Värmlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Ekerö

3

3

4

4

4 Förortskommuner till storstäderna

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Stockholms län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Eksjö

5

5

5

5

5 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 15 000 - 19 999 invånare

Jönköpings län

2010

År
2012

2011
5
5
7

5
5
8

5
5

2013
4

2014
5

Välj kommuntyp här, för att göra
jämförelser mellan kommuner inom
samma kommuntyp
Kommungrupp
5 Förortskommuner till storstäderna

5

5

5 Pendlingskommuner

8

11

12 Pendlingskommuner

6
5

6
6

Välj kommunbefolkning här, för att göra
jämförelser mellan kommuner inom samma
befolkningsgrupp
Kommunbefolkning

Välj län här, för att göra jämförelser
mellan kommuner i ett län
Län

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Västra Götalands län

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare
Kommuner med 15 000 - 19 999 invånare

Västra Götalands län
Kronobergs län

Västra Götalands län
Stockholms län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Emmaboda

9

8

8

8

9 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Kalmar län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Enköping

6

6

6

6

6 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare

Uppsala län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Eskilstuna

10

10

10

11

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare

Södermanlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Eslöv

7

7

7

7

7 Förortskommuner till större städer

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare

Skåne län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Essunga

6

5

6

5

6 Pendlingskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Fagersta

9

9

10

13

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Västmanlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Falkenberg

7

7

6

7

7 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare

Hallands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Falköping

8

8

9

11

11 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 30 000 - 49 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Falun

5

5

5

5

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare

Dalarnas län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Filipstad

9

11

14

17

17 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Värmlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Finspång

6

6

7

7

8 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Östergötlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Flen
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12

12

14

15 Kommuner i tätbefolkad region

Kommuner med 15 000 - 19 999 invånare

Södermanlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Forshaga

4

4

4

5

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Värmlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Färgelanda

7

9

9

11

11 Pendlingskommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gagnef

4

4

4

5

5 Pendlingskommuner

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Dalarnas län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gislaved

10

10

10

11

Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare

Jönköpings län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gnesta

6

6

5

5

Kommuner med 10 000 - 14 999 invånare

Södermanlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gnosjö

14

13

13

14

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Jönköpings län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gotland

5

5

5

5

4 Turism- och besöksnäringskommuner

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare

Gotlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Grums

7

7

7

8

9 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Värmlands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Grästorp

4

4

5

4

4 Förortskommuner till större städer

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gullspång

10

10

13

13

15 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 5 000 - 9 999 invånare

Västra Götalands län

1. Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%)

Gällivare

5

5

5

4

4 Varuproducerande kommuner

Kommuner med 15 000 - 19 999 invånare

Norrbottens län
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Kapitel 2. Nyckeltal med barn och unga i fokus

Hur ser familjernas ekonomiska och
sociala situation ut?
I det här avsnittet redovisas nyckeltal som ger en
bild av barnfamiljers ekonomiska och sociala förutsättningar. De socioekonomiska förhållanden som
barn och unga växer upp under påverkar deras be-
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hov som sedan ska mötas i kommunal verksamhet,
från förskola och skola till socialtjänst. För barn i
familjer med sämre socioekonomi är det särskilt
viktigt med rätt insatser och god samverkan mellan
aktörer. Nyckeltalen i avsnittet kan vara en utgångspunkt för diskussion kring vilka möjligheter och utmaningar som just er kommun står inför.

Nyckeltal 1. Barn som har föräldrar med högst grundskoleutbildning
Föräldrarnas utbildningsnivå är en av flera faktorer som påverkar barn och ungas skolresultat. Andelen
barn som klarar grundskolans mål är till exempel lägre om föräldrarna inte har någon utbildning högre än
grundskola.

figur 7. Invånare 0-19 år som har föräldrar med högst grundskoleutbildning, 2014
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Ungefär sju procent av alla barn i Sverige har
föräldrar som inte har någon högre utbildning
än grundskola. Andelen varierar mellan
kommunerna, från 2 till 19 procent. I ett antal
kommuner har andelen ökat betydligt sedan 2010,
samtidigt som andelen i riket knappt har förändrats.

?

Hur stor andel av barnen i er kommun har
föräldrar med högst grundskoleutbildning?
Vilka insatser kan ni arbeta med för att
öka sannolikheten att fler av dessa barn klarar
grundskolans mål?
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Nyckeltal 2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer2
Att växa upp i en ekonomiskt utsatt familj kan ha en negativ inverkan på skolprestationer, fysisk och psykisk
hälsa samt på sikt möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

figur 8. Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, 2013

figur 9. Kartan visar barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer indelat i
fyra grupper från lägst till högst
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figur 10. Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, genomsnitt per kommunstorlek, 2013
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Totalt 12 procent av alla barn i Sverige
växer upp i hushåll med låg inkomst eller
försörjningsstöd, och andelen har varit relativt
konstant de senaste åren. Andelen varierar över
landet och är högst i kommuner med fler än 200 000
invånare, det vill säga storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö (17 procent).

15

20

?

Vissa kommuner har större utmaningar vad
gäller barn i ekonomiskt utsatta familjer,
men skillnaderna kan vara stora också inom
kommuner. Vad görs för att stötta dessa barn i er
kommun?

Not. 2
Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller försörjningsstöd, se defintion i bilagan.
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Skalan är klassindelad i fyra
steg baserat på skillnaden
mellan det största och minsta
värdet, där värdet för det första,
andra och tredje steget anges.

Nyckeltal 3. Barn som har minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning3
Föräldrar som får sjuk- eller aktivitetsersättning har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Långvariga
perioder med sjuk- eller aktivitetsersättning kan ha en negativ inverkan på familjens psykosociala och socioekonomiska situation.

figur 11. I nvånare 0-19 år som har minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning, riket, 2010-2013
Andel, %
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figur 12. I nvånare 0-19 år som har minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning, samtliga kommuner, 2013
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Mellan 2010 och 2013 har andelen barn
som har minst en förälder med sjuk- eller
aktivitetsersättning nästan halverats, från
cirka sex procent till ungefär tre procent. Andelen
har minskat i samtliga kommuner, även om en
betydande andel kommuner fortfarande ligger över
fem procent.4

?

De senaste årens utveckling kan avspegla
både förändrad sjuklighet och reformer av
regelverk, och kan påverka barnens situation
på olika sätt. Vilka faktorer påverkar situationen
hos er?

Not. 3
Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada
eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning är en ersättning för personer som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta
heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
Not. 4
Statistik från SCB visar samtidigt att antal personer med sjukpenning har ökat (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/
Hushallens-ekonomi/Amnesovergripande-statistik/Hushallens-ekonomi-allman-statistik/250874/250883/250887/386427/).
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Nyckeltal 4. Barn som lever i en familj med minst en långtidsarbetslös förälder
När en förälder blir långtidsarbetslös påverkar det hela familjen. För den arbetslöse kan situationen orsaka bland annat hälsoproblem och låg självkänsla, samtidigt som hela hushållets ekonomi blir lidande och
risken för skilsmässa eller separation ökar.

figur 13. Invånare 0-19 år med minst en långtidsarbetslös förälder, 2013
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Ungefär en femtedel av alla barn och unga
har minst en långtidsarbetslös förälder.
Mellan 2010 och 2013 ökade andelen med 1,5
procentenheter. Variationen mellan kommuner är
betydande, från 6,2 till 34,6 procent.
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?

Många barn har minst en arbetslös
förälder, något som kan ha en inverkan
på deras förutsättningar och välmående.
Hur påverkar föräldrars arbetslöshet barn och
ungas situation i er kommun? Hur bra är ni på att
identifiera de barn som har behov av riktade insatser
och vad kan ni erbjuda för insatser?

Nyckeltal 5. Nyinvandrade elever i årskurs 95
Överlag har nyinvandrade elever betydligt svårare att klara skolan. Samtidigt är barn och ungdomar som invandrat till Sverige de senaste fyra åren inte en homogen grupp. Konsekvenserna av att ha flyttat till Sverige
kan variera stort beroende på ursprungsland, orsak till flytten och andra faktorer i individens och familjens
liv.

figur 14. Nyinvandrade elever i årskurs 9, 2013
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figur 15. N
 yinvandrade elever i årskurs 9, genomsnitt per kommunstorlek, 2013
Andel, %
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Ungefär fyra procent av alla elever i årskurs
9 är nyinvandrade. Andelen varierar stort
mellan kommuner, från nästan 0 till uppemot
20 procent.

2

4

6

8

10

12

14

?

Det är viktigt att kommunerna skapar goda
förutsättningar för språkinlärning, skolgång
och integration i samhället för nyinvandrade
barn och unga. Finns något ytterligare er kommun
kan göra för att underlätta för dessa barn? Hur
tar till exempel resursfördelningen inom skolan
hänsyn till andelen nyinvandrade barn och unga?

Not. 5
Nyinvandrade avser här elever som invandrat till Sverige och blivit folkbokförda inom fyra år före mättillfället. Uppgifter för 2013 saknas för ett 20-tal
kommuner.
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Nyckeltal 6. Antal verkställda vräkningar som berör barn
Att som barn vara med om en vräkning kan skapa en otrygg situation. Barnet blir kanske tvunget att flytta ifrån kamrater, förskola eller skola med mera. Om tiden efter vräkningen dessutom innebär tillfälliga
bostadslösningar blir otryggheten ännu större. Kommunens verksamheter har ett gemensamt ansvar för
att bevaka barnperspektivet och det är inte förenligt med en skälig levnadsnivå för barn att behöva flytta
mellan olika bostadslösningar.

figur 16. Verkställda vräkningar som berör barn, 2010-2014
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Antalet barn per 100 000 invånare som berörs
av verkställd vräkning har sjunkit betydligt
de senaste åren. Mellan 2010 och 2014 har
antalet gått från sju till fem barn per 100 000 invånare, vilket motsvarar en minskning med ungefär
30 procent.6

2012

2013

?

Vräkning medför otrygghet och andra
negativa effekter för barn, och det är viktigt
att förstå hur ofta barn drabbas i er kommun.
Vilka rutiner finns i er kommun för att förebygga
vräkningar som berör barn samt för att erbjuda
hjälp till de familjer som drabbas?

Not. 6
64 procent av kommunerna rapporterar noll verkställda vräkningar som berör barn per 100 000 invånare, 2014.
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2014

Nyckeltal 7. Barn 1-5 år inskrivna i förskola
God barncentrerad pedagogisk verksamhet har visat sig ha flera positiva effekter på barn som är mellan
3 och 5 år, däribland förbättrade förutsättningar för inlärning och god psykisk hälsa. Nyckeltalet åskådliggör
inte huruvida förskolan bedriver en god pedagogisk verksamhet, men ger en bild av i vilken utsträckning
barn tar del i förskoleverksamhet.

figur 17. Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, 2014
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De flesta barn (83 procent) i Sverige är
inskrivna i förskola, och mellan åren 2010 och
2014 har ingen större förändring skett.7

?

Skillnaderna mellan kommunerna vad gäller
andelen barn inskrivna i förskola är små,
men i några kommuner är andelen under
70 procent. Om färre barn går i förskola i er kommun,
vad kan tänkas ligga bakom? Hur kartlägger ni
och följer upp barns färdighetsutveckling? Vilka
stödinsatser använder ni för att kompensera för
svagt stöd i hemmiljön?

Not. 7
Uppgifter från 2014 finns för samtliga kommer utom en.
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Hur ser skolsituationen ut?
I föregående avsnitt kunde vi se att det finns stora
skillnader mellan kommuner i hur familjernas
socioekonomiska situation ser ut. En välfungerande
skolverksamhet kan minska de socioekonomiska
faktorernas påverkan på barnens framtid och öka
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förutsättningarna för fortsatta studier. Nyckeltalen
i detta avsnitt kan användas för att jämföra skolsituationen och -resultaten i er kommun med resten
av landet och följa utvecklingen över tid. Kanske kan
resultaten utgöra en startpunkt för en diskussion
kring vilka förutsättningar er kommun har att förbättra elevernas resultat?

Nyckeltal 8-9. Elever i årskurs 5 respektive 8 som känner sig trygga i skolan
Skolan ska erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Att känna trygghet underlättar möjligheten att tillgodogöra sig kunskap och att utvecklas. Statistik från Öppna jämförelser Grundskola (2013) visar exempelvis på ett statistiskt samband mellan trygghet i skolan och skolresultat.

figur 18. Elever i åk 5 som uppger att de känner sig trygga i skolan, 2014
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figur 19. Elever i åk 8 som uppger att de känner sig trygga i skolan, 2014
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Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero. I Sverige
känner de flesta barn sig trygga i skolan. Andelen
som känner sig trygga varierar dock mellan
kommuner, från 81 till 100 procent för årskurs 5
och från 69 till 100 procent för årskurs 8. Det finns
inte någon större skillnad mellan flickor och pojkar,
varken i årskurs 5 eller årskurs 8.8

?

Otrygghet i skolan är allvarligt och kan
försämra möjligheten att tillgodogöra
sig kunskap. Det är viktigt att kartlägga
variationen mellan skolor och överväga att rikta
insatser till de skolor där otryggheten är större. Vilka
insatser kan er kommun genomföra på området för
att öka tryggheten bland elever? Finns det någon
skillnad i andelen trygga i årskurs 5 respektive 8,
och vad kan det bero på?

Not. 8
För båda nyckeltalen saknas uppgifter för drygt hundra kommuner för 2014.
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Nyckeltal 10. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
Detta nyckeltal visar andelen elever som uppnått lägsta behörighetsnivån till gymnasiet (behörighet till
yrkesprogram). Det är den grundläggande nivån som behövs för fortsatta studier och förutsätter godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen
från grundskolan. Avvikelse från modellberäknat värde för nyckeltal 10 och 11 finns i Öppna jämförelser –
Grundskola, se figur 24 för exempel. Definition av modellberäknat värde finns i bilagan.

figur 20. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, 2014
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figur 21. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, 2014
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Totalt 87 procent av alla elever i årkurs 9
är behöriga till ett yrkesprogram. Andelen
varierar dock mellan kommunerna, från 68
till 99 procent, och mellan flickor (89 procent) och
pojkar (86 procent). Ingen större förändring ses
över tid i riket, men i vissa kommuner har andelen
minskat med cirka 20 procentenheter perioden
2011-2014.9

?
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Totalt

Ett antal faktorer, som föräldrarnas
utbildningsnivå, skolmiljön, undervisningen,
klasskamraterna och elevens egna förmågor
och ansträngningar, påverkar elevens skolresultat.10
Skolan har i uppdrag att vara kompensatorisk så
att alla elever oavsett familjebakgrund ska kunna
tillgodogöra sig kunskaper. Vilka rutiner finns i era
skolor för att tidigt identifiera och ge stödinsatser till
elever som riskerar att inte uppnå behörighetsnivån
till gymnasiet?

Not. 9
För 2014 finns uppgifter för alla kommuner utom två. Uppgifter för 2010 saknas.
Not. 10
Öppna jämförelser – Grundskola 2015.

2014

Nyckeltal 11. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Nyckeltalet visar andelen elever som uppnått en minsta grundläggande nivå (betyget godkänd eller högre)
i samtliga skolämnen vid slutet av grundskolan. Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen ska erbjudas stöd i den vanliga undervisningen.

Figur 22. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,

Figur 24. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,

2014

avvikelse från modellberäknat värde, 2014. Statistik från Öppna
jämförelser – Grundskola. Definition av modellberäknat värde
Andel, %

Genomsnitt, riket = 77,3

finns i bilagan.
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Figur 23. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, per befolkningsstorlek, 2014
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Ungefär en fjärdedel av eleverna i Sverige
uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen, och
inga stora förändringar har skett de senaste
fem åren sett till riket. Andelen varierar dock
stort mellan kommuner (från 47 till 95 procent).11
Det beror delvis på skillnader i socioekonomiska
förutsättningar. Se figur 24 för att se avvikelsen från
det modellberäknade “förväntade” värdet.
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Skolresultat avspeglar inte bara skolans
insatser, utan också socioekonomiska
förhållanden. Vad görs för att fler elever ska
nå målen? Hur säkerställer ni att resurserna riktas dit
de verkligen behövs och hur följer ni upp skolornas
arbete? Hur ser resultaten ut hos er jämfört med
andra kommuner med liknande socioekonomiska
villkor? Använd gärna Likhetsutsökningen på
Kolada.se för att hitta liknande kommuner (se
bilaga för instruktioner).

Not. 11
För 2014 finns uppgifter för alla kommuner förutom två.
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Nyckeltal 12. Gymnasieelever med examen inom 3 år hos kommunala skolor,
avvikelse från modellberäknat värde*
Ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier riskerar att hamna utanför arbete och studier. Detta
nyckeltal ger en bild av skillnaden mellan den faktiska andelen gymnasieelever som tar examen på utsatt tid
och den förväntade (modellberäknade) andelen givet kommunens socioekonomiska förutsättningar.

Figur 25. Gymnasieelever med examen inom 3 år hos kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde, 2014
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Stor variation mellan kommuner observeras.
I femton kommuner är andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år mer än
10 procent lägre än det förväntade värdet givet
kommunens socioekonomiska förutsättningar. I
cirka 30 kommuner är motsvarande andel mer än
10 procent högre.12

*Modellberäknat värde beskrivs i bilagan.
Not. 12
För 2014 saknas uppgifter för cirka 80 kommuner.
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Vad kan kommuner där andelen med
gymnasieexamen inom 3 år är lägre än
det förväntade värdet göra för att vända
utvecklingen? Hur följer ni upp skolornas
arbete med att identifiera och ge stöd åt elever
med hög risk att hoppa av eller avbryta sina
gymnasiestudier? Hur kan din kommun verka för
exempelvis kunskapsutbyte, tydlig uppföljning av
riskindikatorer (exempelvis frånvaro, undermåliga
skolresultat) och rutiner för riktade insatser?

Hur ser barn och ungas fritidssituation ut?
Meningsfulla fritidsaktiviteter kan bidra till god
psykisk, social, studiemässig och fysisk utveckling.
Kommunen kan skapa förutsättningar för olika for-

mer av fritidsaktiviteter. I detta kapitel redovisas
tre nyckeltal som på olika sätt beskriver situationen
i kommunerna: deltagartillfällen i idrottsföreningar, deltagande i kultur- och musikskola, samt barnbokslån på bibliotek.
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Nyckeltal 13. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år13
Deltagande i idrottsföreningar kan motverka och förebygga hälsoproblem som övervikt och fetma. Forskning har också visat att olika former av strukturerad fritidssysselsättning tränar barn och unga i socialt samspel och bidrar till ökade skolprestationer.

figur 26. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år, 2014
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figur 27. Procentuell förändring i deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år, 2010-2014
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figur 28. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, genomsnitt per kommungrupp, 7-20 år, 2014
Större städer

Antal/inv 7-20 år

Förortskommuner till storstäderna
Riket, medelvärde
Storstäder
Kommuner i glesbefolkad region
Kommuner i tätbefolkad region
Förortskommuner till större städer
Varuproducerande kommuner
Pendlingskommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Glesbygdskommuner
0

!

I genomsnitt deltar barn och ungdomar i
åldern 7 till 20 år i aktiviteter arrangerade av
idrottsföreningar vid 34 tillfällen per år. Detta
skulle motsvara ungefär ett tillfälle i veckan per
individ under terminerna, men genomsnittet döljer
stora skillnader mellan kommuner och med största
sannolikhet ännu större skillnader på individnivå;
vissa deltar flera gånger i veckan, medan andra inte
deltar överhuvudtaget. Ingen större förändring
ses över tid i riket, men i vissa kommuner har
genomsnittet minskat respektive ökat med över
40 procent.

Not. 13
Se Bilaga för definition av deltagartillfällen.
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Flickor har i genomsnitt 10 färre deltagartillfällen per år jämfört med pojkar.
Deltagandet i idrottsföreningar varierar
också kraftigt mellan kommuner. Vilka faktorer är
det som påverkar detta, och hur kan er kommun
främja engagemang i idrottsföreningar? Hur betalar
din kommun ut föreningsstöd och hur fördelas
stödet mellan områden?

Nyckeltal 14. Elever som deltar i musik- eller kulturskola, 7-15 år
Att delta i musik- eller kulturskola kan vara ett sätt för barn och unga att utveckla individuella färdigheter
och kreativitet, samtidigt som de tränas i kamratrelationer och socialt samspel.

figur 29. Elever som deltar i musik- eller kulturskola, 7-15 år eller antal eleverplatser, 2014
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Ungefär en femtedel av unga i åldern 7 till 15
år deltar i musik- eller kulturskola. Fyra av
fem kommuner har ett deltagande på 15-39
procent. Ämneskurserna innefattar i huvudsak
musik (cirka 75 procent) men även dans, drama/
teater och media är populära val. Verksamheterna
består främst av enskild undervisning och
gruppundervisning, men även av samverkan med
och uppdrag i skola och förskola.14

?

Många kommuner arbetar med ett breddat
och/eller ökat deltagande i musik- och
kulturskola, men fortfarande finns skillnader mellan och inom kommuner. Hur ser
deltagandet i musik- eller kulturskola ut hos er?
Vad kan er kommun göra för att öka deltagandet och
nå nya grupper?

Not. 14
Uppgifter saknas för ett 40-tal kommuner. I några fall har uppgiftslämnare angett antalet elevplatser vilket kan bidra till att andelen deltagande
elever inte är fullt jämförbart med andra kommuner.

Nyckeltal med barn och unga i fokus – Vägledning för att förbättra barn och ungas situation 27

Kapitel 2. Nyckeltal med barn och unga i fokus

Nyckeltal 15. Barnbokslån i kommunala bibliotek15
Läsning är av stor betydelse för kunskapsinhämtning, och att läsa böcker stimulerar läsutvecklingen. Barnbokslån i kommunala bibliotek är ett mått på barns läsning, men ger inte hela bilden. Exempelvis ingår inte
boklån på skolbiblioteken i nyckeltalet.

figur 30. Barnbokslån i kommunala bibliotek per barn och år, 2014
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figur 31. Barnbokslån i kommunala bibliotek per barn och år, genomsnitt per kommungrupp16, 2014
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I genomsnitt görs cirka 19 barnbokslån vid
kommunala bibliotek per år och barn upp
till 14 år. Antalet varierar mellan kommuner,
från 3 till 50 barnbokslån per år och barn. Det
finns sannolikt en mycket stor variation även
inom kommuner. Ingen större förändring ses
över tid. Nyckeltalet inkluderar inte barnbokslån i
skolbibliotek och fångar därför inte alla barnbokslån
som görs.17
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Barn i storstäder tycks låna böcker
på kommunala bibliotek i mindre
utsträckning. Beror detta på att barnen
där läser mindre eller på att de får tillgång till
böcker på annat sätt? Vad görs i er kommun för
att främja läsande bland barn och unga?

Not. 15
I kommunala bibliotek ingår ej skolbibliotek.
Not. 16
Enligt SKL:s kommungruppsindelning utifrån befolknings- och näringsstruktur från 2011, se bilagan för defintion.
Not. 17
Uppgifter för 2014 saknas för ett fåtal kommuner.
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Hur ser behovet av insatser från socialtjänsten ut?
I detta kapitel presenteras nyckeltal som belyser
olika aspekter av biståndsbedömda insatser från
socialtjänsten riktade till barn och unga. Andelen
barn med olika typer av insatser från socialtjänsten

påverkas både av behovet av insatser och hur socialtjänsten arbetar med att identifiera och ge insatser
till dem som behöver dem. För att skapa en mer
fullständig förståelse för situationen i er kommun
behöver nyckeltalen kompletteras med lokala uppgifter och analyser.
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Nyckeltal 16. Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0–20 år
Hur många barn som bedöms vara i behov av olika former av öppna insatser, exempelvis personligt stöd
eller kontaktfamilj, kan påverkas av olika faktorer. Delvis beror det på omfattningen av psykosociala problem och behov i kommunen. Det kan också handla om organisationskultur, tillgång till resurser eller olika
praxis för när socialtjänsten väljer att sätta in insatser.

figur 32. Invånare (0-20 år) som hade individuellt biståndsbedömda öppna insatser, 2014
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I genomsnitt fick 1,3 procent av invånarna
i åldern 0-20 år någon form av individuellt
biståndsbedömd öppen insats. Andelen varierar mellan 0,1 och 4,8 procent i olika kommuner. I
vissa kommuner har andelen mer än fördubblats
mellan 2010 och 2014.18

Not. 18
För ett 10-tal kommuner saknas uppgifter för 2014.
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Behovet av öppna insatser påverkas bland
annat av de socioekonomiska förutsättningarna
i kommunen. Givet situationen i er kommun,
är andelen som förväntat? Har era öppna insatser
god kvalitet, och hur vet ni att insatserna ger önskat
resultat? Utbudet av öppna insatser behöver kunna
tillgodose olika behov. Erbjuder er kommun även
öppna insatser som service (som inte kräver en
föregående utredning och biståndsbedömning)?
Vilka andra grupper av barn och unga kan nås av
denna typ av öppna insatser?

Nyckeltal 17. Barn och unga 0–20 år placerade på institution eller i familjehem
Barn eller unga som far illa på grund av hemmiljö eller eget beteende kan placeras på institution (HVB, hem
för vård eller boende) eller i familjehem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Likt föregående nyckeltal kan omfattningen av dessa typer av placeringar
spegla både behov, resurser och ambitionsnivå.

figur 33. Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, 2014
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figur 34. Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, 2010-2014
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Ungefär nio av 1 000 barn och unga upp
till 20 år var placerade på institution eller i
familjehem 2014, vilket är en ökning med cirka
30 procent från 2010.19
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Placering av barn på institution eller i
familjehem medför ett stort gemensamt
ansvar för de olika myndigheter och
organisationer som finns runt denna särskilt utsatta
grupp av barn och unga. Finns en god samverkan
mellan berörda verksamheter i er kommun? Följer
ni till exempel gemensamt upp hur det går för
barnen inom olika livsområden?

Not. 19
Det saknas uppgifter för 2014 för cirka 20 kommuner.
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Nyckeltal 18. Barn och unga 0-22 år med insatser enligt LSS20
Barn och unga med funktionsnedsättning som beviljats insatser enligt LSS, har på olika sätt särskilda behov,
till exempel gällande utbildning, fysisk och psykisk hälsa samt social situation. Dessa insatser behöver ofta
samordnas mellan olika aktörer och myndigheter.

figur 35. Invånare 0-22 år med insatser enligt LSS, 2014

figur 36. Kartan visar Invånare 0-22 år
med insatser enligt LSS, indelat i fyra
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Stora skillnader ses mellan kommuner vad
gäller insatser enligt LSS till barn och unga. I
24 kommuner får färre än 50 av 10 000 barn
denna typ av insatser.

Not. 20
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Samverkan mellan olika verksamheter för att
personer med funktionsnedsättning ska få
rätt stöd är viktig. Hur kan samverkan kring
dessa barn och unga utvecklas i er kommun? Kan
era ledningssystem, rutiner, överrenskommelser
och avtal förbättras för att främja samverkan?
I vilken utsträckning använder er kommun SIP
(Samordnad Individuell Plan) och andra verktyg för
att samordna insatser från olika aktörer?

Hur ser det sociala utanförskapet ut
bland barn och unga?
Socialt utanförskap i form av sysslolöshet eller
brottslighet bland barn och unga är ett mycket vik-

tigt område. Risken att hamna i utanförskap är tätt
förknippad med flera nyckeltal som presenterats i
tidigare kapitel, och reflekterar därför många olika
aspekter av kommunens arbete och insatser för
barn och unga.
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Nyckeltal 19. Ungdomar 15-17 år lagförda för brott
Att redan i åldern 15-17 år ha lagförts för brott är ett alarmerande tecken. Antalet unga som lagförs påverkas
av hur effektiv polis- och åklagarmyndigheten är och hur påföljdssystemet ser ut, men reflekterar också
den faktiska brottsligheten. Det är viktigt att förebygga och motverka kriminalitet hos unga så tidigt som
möjligt.

figur 37. Ungdomar 15-17 år lagförda för brott, 2014
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figur 39. Kartan visar ungdomar 15-17
år lagförda för brott per 1 000 invånare
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figur 38. Ungdomar 15-17 år lagförda för brott, 2010-2014
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Antalet ungdomar lagförda för brott har
minskat sedan 2010, vilket skulle kunna
avspegla en faktisk minskad brottslighet eller
en minskad effektivitet hos polis och åklagare.
Antalet per 1 000 invånare varierar mellan
kommuner, från 0 till 66, och avsevärt fler pojkar än
flickor lagförs för brott.21

Not. 21
Uppgifter för 2014 saknas för cirka 20 kommuner.

34 Nyckeltal med barn och unga i fokus – Vägledning för att förbättra barn och ungas situation

?

Olika faktorer ökar risken för kriminalitet
bland barn och unga, till exempel bristande
resurser i familjen, tidigt skolmisslyckande,
brottstillåtande attityder, samt umgängeskrets. Hur
arbetar er kommun med exempelvis familjestöd
eller riktade insatser gentemot geografiska
områden, gängbildningar och skolfrånvaro, för att
förebygga kriminalitet hos unga?

Nyckeltal 20. Unga 17-24 år som varken studerar eller arbetar
Att som ung varken studera eller arbeta medför ett utanförskap. Utan relevant utbildning och med en tidig
arbetslöshet ökar också riskerna för att även fortsatt ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. I statistiken finns ett brett spektrum av ungdomar, allt från de som valt att studera utomlands eller tagit ett sabbatsår till de som är hemmasittare och behöver stöd. Den kommunala arbetsmarknadsstatistiken som finns
i Kolada kan vara ett ytterligare stöd när det gäller att jämföra sig med andra kommuner vad avser insatser.

figur 40. Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, 2013
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figur 41. Procentuell förändring av andelen invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, 2010-2013
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Ingen större förändring har skett de senaste
fyra åren i riket vad gäller andelen ungdomar
som varken studerar eller arbetar. Samtidigt
har andelen minskat med över 20 procent mellan
2010-2013 i vissa kommuner och ökat i samma takt
i andra.

?

Ökar andelen unga som varken arbetar
eller studerar i er kommun? Hur ser den
grupp ut som varken studerar eller arbetar?
Vilka insatser på individnivå görs i din kommun
för att minska ungdomsarbetslösheten? Exempel
på riktade insatser är uppsökande verksamhet,
mentorskap och motiverande samtal.
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KAPIT EL

3

Hur kan utvecklingsarbetet fortsätta?
Nyckeltal som utgångspunkt för en gemensam kunskapsbas
En gemensam kunskapsbas hos de olika aktörer och
verksamheter som arbetar med barn och unga är en
förutsättning för god samverkan och arbete mot ett
gemensamt mål. En gemensam bild av kommunens
nuläge och utmaningar möjliggör diskussion kring
förbättringsområden, mål och satsningar.
Nyckeltalen i den här skriften kan utgöra en utgångspunkt för utveckling av en sådan gemensam
kunskapsbas, och bör kompletteras med till exempel lokalt framtagna uppgifter, brukarundersökningar eller inventering av befintlig verksamhet, för
att ge en bred och rättvisande bild av kommunens
situation och utmaningar.

Utvecklingsfrågor till politiker och
tjänstemän
Ett antal strategiska frågor kan fungera som utgångspunkt för dialog kring kommunens situation,
utvecklingsområden och målsättningar vad gäller
barn och ungas situation.
Nuläget i kommunen
>>Hur ser förutsättningarna ut för barn och unga i
kommunen (i jämförelse med resten av riket, och
i jämförelse med andra kommuner med liknande
demografi, socioekonomi och storlek)?
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>>Hur ser utvecklingen över tid ut?
>>Finns det verksamhetsområden som utmärker
sig särskilt positivt eller negativt?
>>Vilka lokala uppgifter finns tillgängliga för att
komplettera nyckeltalen i den här skriften och ge
en mer fullständig bild?
>>Hur identifieras de barn som idag behöver extra
stöd av kommunen?
>>Är resurser fördelade mellan verksamheter och
individer utifrån behov? Vilken hänsyn tas till
socioekonomiska förutsättningar vid resursfördelning till skola, socialtjänst och andra verksamheter?
Samverkan kring barn och unga
>>Hur fungerar samverkan mellan olika verksamheter idag och hur kan den ytterligare förbättras?
Hur kan exempelvis ledningssystem, rutiner,
överrenskommelser och avtal förbättras för att
främja samverkan?
>>I vilka forum diskuteras barn och ungas förutsättningar med berörda verksamheter? Hur kan
nyckeltalen användas som utgångspunkt för
diskussionerna?
Förbättringsområden, mål och satsningar
>>Vilka är kommunens starka områden och vilka
satsningar har gjorts för att nå dessa resultat?
>>Vilka är de viktigaste förbättringsområdena i
kommunen?

>>Vilka är de gemensamma målen för de förbättringsområden som finns? Vilka delmål bör kommunernas verksamheter ha för att nå det gemensamma målet?
Andra källor med statistik som rör barn och unga
Utöver de nyckeltal som presenteras i denna vägledning finns ett antal andra källor där kommuner och
landsting kan hitta information som rör barn och
ungas välfärd. Några exempel är:
Nationella källor relaterade till barn och ungas
situation i allmänhet
>>Öppna jämförelser inom social barn- och ungdomsvård, grundskola, gymnasieskola och
ekonomiskt bistånd. Indikatorerna, som belyser
kvalitet och resultat, kan användas för styrning,
uppföljning och utveckling med stöd av Handbok
för Öppna jämförelser grund- och gymnasieskola
samt Handbok för Öppna jämförelser inom socialtjänsten.
>>Max 18 – ett webbaserat uppföljningssystem som
redovisar statistik och information om barns levnadsvillkor utifrån ett uppdrag som regeringen
gett Barnombudsmannen.
>>Ung idag-rapporter från Mucf (Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Genomarbetade och brett belysande statistiska översikter
över ungas situation i samhället.
>>Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) - en enkät för att kommuner,
stadsdelar och regioner ska få kunskap om ungas
situation, deras erfarenheter och synpunkter.
Nationella källor med fokus på barn och ungas
hälsa
>>Barnhälsoindex för Sveriges kommuner - En uppsättning indikatorer för barns hälsa från 2014,
som ger en samlad överblick över barns hälsa och
välbefinnande i kommunerna att användas i ett
folkhälsoperspektiv.
>>Nyckeltal för landstingen med Barn och unga i
fokus som finns på Kolada.se – bland annat relaterade till hälsa.
De nationella källorna kan kompletteras med lokala
mätningar – exempelvis alkohol- och drogvaneundersökningar på kommunal nivå eller olika former
av brukarundersökningar.
Pågående satsningar och verktyg
Det finns ett antal satsningar och verktyg som kan
vara till stöd i arbetet med barn och unga. Några exempel är:

Satsningar på psykisk hälsa bland barn och unga:
>>Första linjen, som syftar till att utveckla modeller
för att barn och ungdomar med någon form av
indikerat problem snabbt ska få bra hjälp.
>>I Vänta inte! – guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga från 2012 presenteras en
enkel översikt över hur man kan gå till väga när
man ger insatser till barn och ungdomar.
>>Barns utveckling – Frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser från 2015 är en affisch kring barns
utveckling riktad till skolor och går att beställa på
Uppdrag Psykisk Hälsas webbsida.
>>Checklista för politiker och beslutsfattare från
2012 ger vägledning både om situationen för barn
och unga och om verksamheternas resultat.
Satsningar med fokus på utbildning och arbetsmarknad
>>Prio - ett utvecklingsarbete för att förbättra skolans interna processer och arbetssätt.
>>Plug-in – Sveriges största samverkansprojekt för
att motverka avhopp i gymnasieskolan.
>>Skolanalys – stöd och vägledning till kommuner
med svaga eller vikande skolresultat.
>>Socioekonomisk resursfördelning till skolor – en
skrift som belyser hur kommunen kan arbeta
med socioekonomisk resursfördelning för att
minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en
kommun.
Andra satsningar och verktyg som kan användas i
det vidare utvecklingsarbetet
>>I processtödet Barn och unga här, nu och framåt
från 2013 kan ni läsa mer om hur ni utifrån den
gemensamma kunskapsbasen analyserar, planerar och följer upp behov, insatser och resultat.
>>Använd SIP – ett verktyg vid samverkan – stödmaterial för användningen av samordnad individuell
plan (SIP), vars syfte är att underlätta samordning av stöd till barn och unga som har behov av
insatser från flera håll.
>>Skolfam – en förebyggande arbetsmodell för att
stärka skolresultat för barn i familjehem.
>>Barnen i fokus - exempel på förutsättningar för
ett framgångsrikt stöd till barn och unga 2012,
med tips på hur man skapar strukturer för arbetet med barn i förskola, skola och socialtjänst.
>>Barn som anhöriga – ett nationellt utvecklingsarbete för stöd till barn och unga i familjer med
bland annat missbruksproblem och psykisk
sjukdom.
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Definition av nyckeltal i denna vägledning
Nyckeltal 1. Barn som har föräldrar med högst
grundskoleutbildning (N02901)
Antal invånare 0-19 år vars båda föräldrar har högst
grundskoleutbildning dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser 31/12.
Källa: SCB.
Nyckeltal 2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer
(N02904)
Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller försörjningsstöd. Med låg
inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den försörjningsstödssnorm, som fastställdes på 1980-talet
(med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen
för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst.
Med försörjningstöd menas att sådant erhållits
minst en gång under året. Källa: SCB (LISA).
Nyckeltal 3. Barn som har minst en förälder med
sjuk- eller aktivitetsersättning (N02903)
Antal invånare 0-19 med minst en förälder med
sjuk- eller aktivitetsersättning dividerat med totalt
antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Avser
31/12. Källa: SCB (LISA).
Nyckeltal 4. Barn som lever i en familj med minst
en långtidsarbetslös förälder (N02902)
Antal invånare 0-19 som har minst en långtidsarbetslös förälder dividerat med totalt antal invånare
0-19 år, multiplicerat med 100. Med långtidsarbetslöshet avses helt utan arbete eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd i 90 eller fler dagar under året.
Behöver inte vara 90 sammanhängande dagar. Källa: SCB.
Nyckeltal 5. Nyinvandrade elever i årskurs 9
(N15819)
Nyinvandrade elever i åk. 9. Avser elever med kortare än 4 års visstelsetid i Sverige, lägeskommun,
andel (%). Källa: Skolverket (Siris). Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor
i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.
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Nyckeltal 6. Antal barn som berörs av verkställda
vräkningar (U00915)
Antal barn berörda av verkställda vräkningar (avhysningar) dividerat med antal invånare totalt, multiplicerat med 100 000. Med barn avses ett minderårigt barn som bor tillsammans med ensamstående
eller sammanboende föräldrar. Här ingår även de
barn som bor växelvis samt umgängesbarn som bor
med sin förälder minst 30 dagar per år. Källa: Kronofogden.
Nyckeltal 7. Barn 1-5 år inskrivna i förskola
(N11800)
Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola dividerat med
antal barn 1-5 år. Avser samtlig regi. Källa: Skolverket och SCB.
Nyckeltal 8. Elever i årskurs 5 som känner sig
trygga i skolan (U15502)
Andel elever som på en fyrgradig svarsskala svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska
bra på frågan: Jag känner mig trygg i skolan. Avser
elever i årskurs 5 i kommunen. Källa: Egen uppgift i
kommunen och SKL.
Nyckeltal 9. Elever i årskurs 8 som känner sig
trygga i skolan (U15509)
Andel elever som svarat något av de två förstnämnda alternativen där de fem svarsalternativen
är - Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra,
Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls, Vet ej på
frågan: Jag känner mig trygg i skolan. Avser elever i
årskurs 8 i kommunen. Källa: Egen uppgift i kommunen och SKL.
Nyckeltal 10. Elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram (N15428)
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller
skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det måloch kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9.
Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen.
Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.
Nyckeltal 11. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (N15418)
Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen,
d v s betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen

under läsåret. Med lägeskommun avses elever i
kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket
(Siris).
Nyckeltal 12. Fullföljer gymnasiet inom 3 år, avvikelse från modellberäknat värde (U17448)
Avser endast lägeskommunsperspektivet för kommunala skolors resultat. Till kommunala skolor
räknas också skolor som drivs av kommunalförbund. Uppgiften baseras på en regressionsmodell
framtagen av SCB och SKL för att ta hänsyn till
olika kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön och
behov av ekonomiskt bistånd. Förklaringsgraden är
54 procent. Mer information finns att läsa i rapporten Öppna jämförelser: Gymnasieskola 2015. Källa:
SKL och SCB.
Nyckeltal 13. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år (U09800)
Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat
med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare
i av Riksidrottsförbundet (RF) godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till
handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta
är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot
föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet (RF).
Nyckeltal 14. Elever som deltar i musik- eller
kulturskola, 7-15 år (U09810)
Antal elever som under året deltagit i musik- eller
kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år.
Källa: SMOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd
samt SCB.
Nyckeltal 15. Barnbokslån i kommunala bibliotek (N09811)
Antal barnbokslån under året dividerat med antal
barn 0-14 år 31/12. Skolbibliotek ingår inte i kommunala bibliotek. Källa: Kungliga biblioteket och
SCB.

Nyckeltal 16. Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0-20 år (N33802)
Antal barn och unga 0-20 år som den 1/11 var föremål för någon av följande individuellt behovsprövade öppna insatser: särskild behandlingsplan enligt SoL, personligt stöd enligt SoL, kontaktperson/
familj enligt SoL, kontaktperson eller behandling
enligt 22 § LVU, dividerat med antal invånare 0-20
år den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: Socialstyrelsen och SCB.
Nyckeltal 17. Barn och unga 0-20 år placerade på
institution eller i familjehem (N33808)
Antal barn och unga 0-20 år placerade på institution eller i familjehem den 1/11, dividerat med antal
invånare 0-20 år den 31/12. Multipliceras med 1 000
för redovisning i antal per 1000 invånare 0-20 år.
Källa: Socialstyrelsen och SCB.
Nyckeltal 18. Barn och unga 0-22 år med insatser
enligt LSS (N28891)
Antal personer 0-22 år med insats enligt LSS av
kommunerna den 1/10 dividerat med antal invånare
totalt 0-22 år. Antal invånare totalt divideras med
10 000 för redovisning i antal per 10 000 inv. Personer med råd och stöd som enda LSS-insats ingår
inte. Källa: Socialstyrelsen.
Nyckeltal 19. Ungdomar 15-17 år lagförda för
brott (N02905)
Antal invånare 15-17 år lagförda för brott dividerat
med totalt antal invånare 15-17 år. Totala antalet
invånare 15-17 år divideras med 1000 för redovisning i antal per 1000. Med lagföring avses fällande
domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat
strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse.
Med ålder avses ålder vid lagföringsbeslutet. Vid beräkning av procentsatsen har folkmängden vid årets
slut använts. Källa: SCB och Brottsförebyggande rådet.
Nyckeltal 20. Unga 17-24 år som varken studerar
eller arbetar (N02906)
Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller
arbetar dividerat med totalt antal invånare 17-24 år,
multiplicerat med 100. Källa: SCB (LISA).
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Definition av övriga nyckeltal som ingår i
Barn och unga i fokus
Barn med låg födelsevikt, antal/1000 barn
Andel barn med låg födelsevikt (gestationsålder 37
veckor eller mer med födelsevikt lägre än 2500 g).
Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.
Flickor 13-17 år som fött barn, antal/1000 flickor
Antal flickor 13-17 år som fött barn dividerat med totalt antal flickor 13-17 år. Totalt antal flickor divideras med 1000 för redovisning per 1000 flickor. Källa:
Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.
Flickor 13-17 år som gjort abort, antal/1000
flickor
Antal flickor 13-17 år som gjort abort dividerat med
totalt antal flickor 13-17 år. Totalt antal flickor divideras med 1000 för redovisning per 1000 flickor.
Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen.
Invånare 0-24 år med avsiktligt självdestruktiv
handling, antal/100 000
Antal invånare 0-24 år som vårdats pga. avsiktligt
självdestruktiv handling dividerat med totalt antal
invånare 0-24 år. Totalt antal invånare 0-24 år divideras med 100 000 för redovisning i antal patienter
per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen.
Invånare 0-24 år med psykiatrisk diagnos, antal/100 000
Antal invånare 0-24 år med psykiatrisk diagnos dividerat med totalt antal invånare 0-24 år. Totalt antal invånare divideras med 100 000 för redovisning
i antal per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen.
Invånare 0-24 år som vårdats i sluten vård pga.
övergrepp av annan person, antal/100 000
Antal invånare 0-24 år som vårdats pga. övergrepp
av annan person dividerat med totalt antal invånare
0-24 år. Totalt antal invånare 0-24 år divideras med
100 000 för redovisning i antal patienter per 100
000 invånare. Källa: Socialstyrelsen.
Invånare 10-24 år i slutenvård pga. alkoholrelaterade diagnoser, antal/100 000
Antal invånare i åldrarna 10-24 år i slutenvård pga.
alkoholrelaterade diagnoser per 100 000 invånare i
åldern 10-24 år. Källa: Socialstyrelsen.
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Invånare 10-24 år i slutenvård pga. narkotikarelaterade diagnoser, antal/100 000
Antal invånare i åldrarna 10-24 år i slutenvård pga.
narkotikarelaterade diagnoser per 100 000 invånare i åldern 10-24 år. Källa: Socialstyrelsen.
Klamydiafall i åldern 15-24 år, antal/100 000
Antal fall av klamydia i åldersgruppen 15-24 år, dividerat med antal invånare 15-24 år. Siffran multipliceras med 1000 för redovisning i antal fall per 1000
invånare 15-24 år. Källa: Folkhälsomyndigheten och
SCB. Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och
svar på Kolada.se för mer information.
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- eller
aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa i länet,
antal/1000
Antal registrerade försäkrade individer med sjukeller aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa
(diagnos F00-F99) i åldern 19-24 år dividerat med
antal inskrivna försäkrade totalt i åldern 19-24 år.
Multipliceras med 1000 för redovisning i antal per
1000. Med registrerad försäkrad menas de som är
registrerade hos Försäkringskassan vilket är en
siffra som är nära överensstämmande med antal invånare. Avser december månad. Källa: Försäkringskassan. Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor
och svar på Kolada.se för mer information.
Definition av modellberäknat värde
Modellberäknat värde innebär att ett förväntat värde räknas fram för kommunen utifrån de socioekonomiska förutsättningar som eleverna i kommunen
har. På så sätt kan kommunen jämföra sitt faktiska
värde med det förväntade och se om det ligger högre
eller lägre än förväntat utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar.

Definition av SKL:s kommungruppsindelning
1. Storstäder - Kommuner med en folkmängd
som överstiger 200 000 invånare. (3 kommuner)
2. Förortskommuner till storstäder - Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen
pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det
vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av
storstäderna. (38 kommuner)
3. Större städer - Kommuner med 50 000200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. (31 kommuner)
4. Förortskommuner till större städer - Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun.
Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon
av de större städerna i grupp 3. (22 kommuner)
5. Pendlingskommuner - Kommuner där mer än
40 procent av nattbefolkningen pendlar till en
annan kommun. (51 kommuner)
6. Turism- och besöksnäringskommuner Kommuner där antalet gästnätter på hotell,
vandrarhem och campingar överstiger 21 per
invånare eller där antalet fritidshus överstiger
0,20 per invånare. (20 kommuner)
7. Varuproducerande kommuner - Kommun
där 34 procent eller mer av nattbefolkningen
mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt
byggverksamhet. (54 kommuner)
8. Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre
än åtta invånare per kvadratkilometer. (20 kommuner)
9. Kommuner i tätbefolkad region - Kommun
med mer än 300 000 personer inom en radie på
112,5 kilometer. (35 kommuner)
10. Kommuner i glesbefolkad region - Kommun
med mindre än 300 000 personer inom en radie
på 112,5 km. (16 kommuner)
För att se vilken kommun som tillhör vilken kommungruppsindelning, ladda ned Excelfilen Indelning 2011 (http://skl.se/download/18.5e95253d14642b2
07ee86e1b/1402935659475/SKL-Kommungruppsindelning-lista-2011.xlsx).

Definition av vägt och ovägt genomsnitt
För vissa nyckeltal saknas värdet för hela riket (det
så kallade vägda genomsnittet). När dessa nyckeltal
presenteras på riksnivå i denna vägledning, redovisas istället det så kallade ovägda genomsnittet. Det
ovägda genomsnittet innebär att varje kommun ges
samma vikt i beräkningen, oavsett hur många barn
och unga som berörs. Det kan i vissa fall finnas små
skillnader mellan resultaten av de två metoderna.
För följande nyckeltal användes vägt genomsnitt
Nyckeltal 1.	
Barn som har föräldrar med högst
grundskoleutbildning.
Nyckeltal 2.	Barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Nyckeltal 3.	Barn som har minst en förälder med
sjuk- eller aktivitetsersättning.
Nyckeltal 4.	Barn som lever i en familj med minst
en långtidsarbetslös förälder.
Nyckeltal 6.	Antal verkställda vräkningar som berör barn.
Nyckeltal 7.	Barn 1-5 år inskrivna i förskola.
Nyckeltal 10.	Elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram.
Nyckeltal 11.	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
Nyckeltal 13.	Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
7-20 år.
Nyckeltal 14.	Elever som deltar i musik- eller kulturskola, 7-15 år.
Nyckeltal 16.	Individuellt biståndsbedömda öppna
insatser för barn och unga 0-20 år.
Nyckeltal 17.	Barn och unga 0-20 år placerade på
institution eller i familjehem.
Nyckeltal 20.	Unga 17-24 år som varken studerar eller arbetar.
För följande nyckeltal användes ovägt genomsnitt
Nyckeltal 5.	Nyinvandrade elever i årskurs 9.
Nyckeltal 8-9.	Elever i årskurs 5 respektive 8 som
känner sig trygga i skolan.
Nyckeltal 12.	Gymnasieelever med examen inom 3
år hos kommunala skolor, avvikelse
från modellberäknat värde.
Nyckeltal 15.	Barnbokslån i kommunala bibliotek.
Nyckeltal 18.	Barn och unga 0-22 år med insatser
enligt LSS.
Nyckeltal 19.	Ungdomar 15-17 år lagförda för brott.
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Instruktion till Likhetsutsökningen

figur 42. Länk till Likhetsutsökningen under www.kolada.se

I Likhetsutsökningen kan man själv söka fram de
kommuner som är mest lika och därmed jämförbara med ens egen kommun, genom att själv välja ut
de nyckeltal som man vill ska ligga till grund för utsökningen av liknande kommuner. I likhetsutsökningen kan du välja hur många och vilka nyckeltal
som utsökningen ska baseras på samt ge olika vikt
till nyckeltalen. Därefter kommer de 20 kommuner
som är mest lik din (fokus) kommun utifrån valda
kriterier att redovisas.
1. Välj “Fokus”.
2. Välj Verktyg-Likhetsutsökning.
4. Gör dina val.
a) Sök analys genom att skriva in sökord i sökfältet för analys eller sök dig fram via Bläddra.
b) Det går också att välja nyckeltal fritt i sökfältet
för nyckeltal om du vill göra en egen likhetsutsökning.
c) Det senaste året är förvalt. För att ändra årtal
skriv in det år du vill göra analysen för, och
tryck på Enter.
4. Verkställ
5. I fliken Liknande kommuner/landsting syns Fokus och de 20 områden som ligger närmast.
6. I fliken Nyckeltalsvärden syns alla områden.
7. I fliken Vikter går det att vikta om de valda nyckeltalen och det ger sedan utslag i de övriga flikarna.
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Klicka här för att komma till
Likhetsutsökningen av kommuner
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Kapitel 3. Bilaga
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