
 

BILAGA 2. INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  

Skolnämndens indikatorer 2017-2019 

Perspektiv/Delmål Indikator  2019 2018 2017 

Hållbart samhälle 

Ett växande Sala Väntetiden (dagar) för dem som 
inte får plats på önskat place-
ringsdatum understiger 20 dagar 
(KKIK) 

iu 16 15 

 Sala kommun har gymnasieskolor 
som minst 50 % av de behöriga 
grundskoleeleverna väljer 

59,4 61,7 58,3 

 Kulturskolan bedriver kulturga-
ranti som når alla klasser i alla 
årskurser, samt i förskoleklass 
och förskola 

Nej Ja Ja 

En långsiktig soci-
alt hållbar utveckl-
ing 

    

En långsiktig miljö-
mässigt hållbar ut-
veckling 

    

Perspektivet Medborgare  

Nöjda medborgare 
och brukare 

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

iu 79 74 

God service av hög 
kvalitet 

Den genomsnittliga personaltät-
heten i förskolan är högst 5 barn 
per helårsarbetare inom Sala 
kommun (KKIK) 

iu 5,1 5,3 

 Eleverna i åk 3 når godkänt resul-
tat i de nationella proven (KKIK) 

(den lägsta siffran av resultaten i 
ma och sv) 

72 52 62 

 

 Eleverna i åk 6 når godkänt resul-
tat i de nationella proven (KKIK) 
(den lägsta siffran av resultaten i 
ma, eng och sv) 

85 84 

 

78 

 Eleverna är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter grundsko-
lan (KKIK), yrkesprogram 

83,0 87,0 

 

83,5 

 Alla elever lämnar grundskolan 
med fullständiga betyg 

69,6 74,5 68,9 

 Elevernas meritvärde (betygspo-
äng slutbetyg) i grundskolan stän-
digt förbättras (17 ämnen) 

217,9 219,8 

 

215,0 



 

 

 * = uppgift hämtad från Schoolsoft 

**= t.o.m. sista november 

 

 Eleverna i kommunens gymnasie-
skolor fullföljer sin gymnasieut-
bildning nationellt program (inom 
3 år) 

68,3 77,8 72,3 

 Andelen kursdeltagare inom SFI 
som klarat en kurs med lägst be-
tyget E ska öka  

- 100 % i.u 

 Andelen slutförda kurser ska öka 
inom vuxenutbildningen med 
lägst betyget E 

- 89,7 % i.u 

 Skolbiblioteksverksamhet bedrivs 
på alla grundskolenheter 

13/13 13/13 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 jämförel-
ser” är ”stämmer helt och hållet” 
eller ”stämmer ganska bra” över-
stiger 85 % i åk 5 (KKIK) 

iu 87 90 

 Svaret på frågan ”Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförel-
ser” är ”stämmer helt och hållet” 
eller ”stämmer ganska bra” över-
stiger 70 % i åk 8 (KKIK) 

iu 77 71 

Perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande ar-
betsmiljö 

Sjuktalen i skolnämndens an-
svarsområde understiger 4 % 

 6,2** 6,8 

 Andelen medarbetare som in-
stämmer (svarsalternativ 4-5) 
ökar mellan mättillfällena på på-
ståendet ”Jag upplever att jag ges 
möjlighet att vara delaktig i beslut 
och ändringar som rör min ar-
betsplats mål och arbetssätt. (ny 
indikator) 

iu 3,5 3,5 

Delaktighet och in-
flytande för med-
arbetarna 

    

Tydligt och bra le-
darskap 

    


