
BILAGA 2 INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  

Skolnämndens indikatorer Sammanställning av måluppfyllelse 2015-2017 

 Indikator 2017 2016 2015 

Hållbart samhälle     

Ett växande Sala Väntetiden (dagar) för dem som inte får 
plats på önskat placeringsdatum under-
stiger 20 dagar (KKIK) 

15 22 16 

 Sala kommun har gymnasieskolor som 
minst 50% av de behöriga grundskolee-
leverna väljer 

58,3 51,6 43,2 

 Kulturskolan bedriver kulturgaranti som 
når alla klasser i alla årskurser, samt i 
förskoleklass och förskola (ny indikator) 

ja Ja Ja 

Perspektivet med-
borgare  

    

Nöjda medborgare 
och brukare 

Elevernas syn på skolan och undervis-
ningen enligt enkät i åk 8 överstiger 
nöjdhetsindex 85 (KKIK) 

74 78 75 

God service av hög 
kvalitet 

Den genomsnittliga personaltätheten är 
högst 5 barn per helårsarbetare inom 
Sala kommun (KKIK) 

5,1 5,5 5,1 

 Eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

67 68 64 

 Eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de 
nationella proven  

90,6 94 94 

 Eleverna är behöriga att söka gymnasie-
program efter grundskolan (KKIK) 

84,7 85,9 90,5 

 Alla elever lämnar grundskolan med 
fullständiga betyg  

70,7 76,8 80,2 

 Elevernas meritvärde (betygspoäng 
slutbetyg ) i grundskolan ständigt för-
bättras (17 ämnen) 

218 224 225,6 

 Eleverna i kommunens gymnasieskolor 
fullföljer sin gymnasieutbildning (KKIK) 

69,8  73,3 69,4 

 Skolbiblioteksverksamhet bedrivs på alla 
grundskolenheter 

11/13 11/13 11/13 

Påverkan och infly-
tande för kommu-
nens medborgare 

Svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter” i SKL:s 
”Öppna jämförelser” är ”stämmer helt 
och hållet” eller ”stämmer ganska bra” 
överstiger 85% i åk 5  

90 78 75 

 Svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter” i SKL:s 
”Öppna jämförelser” är ”stämmer helt 
och hållet” eller ”stämmer ganska bra” 
överstiger 70% i åk 8  

71 75 60 

PERSPEKTIVET  
MEDARBETARE 

    



 
     

Trygg, säker och 
utvecklande arbets-
miljö 

 

Sjuktalen i skolnämndens ansvarsom-
råde understiger 4% (till juni) 

6,5* 6,4 5,7 

Delaktighet och 
inflytande för med-
arbetarna 

Andelen medarbetare som instämmer 
(svarsalternativ 4-5) ökar mellan mättill-
fällena på påståendet ”Jag upplever att 
jag ges möjlighet att vara delaktig i 
beslut och ändringar som rör min ar-
betsplats mål och arbetssätt. (ny indika-
tor) Mättes 2013 och 2016 

3,5 3,5 3,3 

KOMMENTARER 

i.u. = ingen aktuell 
uppgift finns ännu 

* = Preliminär siffra 

    

               


