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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är 
positiv  

+156 +173 +28 

 Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar  

2 2 9 

 Försäljningsvärdet på 
fastigheter ökar (medelvärde 
tkr)

 1
 

1 446 1 357 1 361 

 Antalet lägenheter ökar  +101 - +93 

 Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

266 233 230 

 - förändring % -14 % -1,3 % 10,5 % 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 65 (skala 0– 
100) som en bra plats att leva 
och bo på 

60 Ingen 
mätning 

2013 

57 

 Sala förbättrar sin placering 
på ”Fokus” ranking av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på (av 290 
kommuner) 

142 285 263 

                                                             
1Källa: Mäklarstatistik.se 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

En långsiktig 
miljömässigt hållbar 
utveckling 

Antal kommunala fastigheter 
som värms upp med olja 

0 0 4 

 Antal resor med 
kollektivtrafik ökar (buss) 

312 640 259 907 254 209 

 Andel av kommunens 
hushållsavfall som återvinns 
ökar (%) 

36 36 Ingen 
mätning 

 Kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

43 % 33 % 33 % 

 Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel ökar  

28,4 % 25 % 20,3 % 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Medborgarna i SCB:s 
medborgarundersökning ger 
verksamheten lägst betyget 
55 (skala 0– 100) avseende 
kvalitet och service 

51 Ingen 
mätning 

2013 

53 

God service av hög 
kvalitet 

Brukare inom vård och 
omsorg får rätt insatser vid 
rätt tidpunkt av kompetent 
personal 

2
 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

 Inom vård och omsorg får fler 
barn, ungdomar och vuxna 
sina individuella behov av 
stödinsatser tillgodosedda i 
sin hemmiljö  

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

 Andelen elever behöriga att 
söka gymnasieprogram efter 
grundskola ökar 

87,4 % 86,2 % 88,6 % 

Påverkan och inflytande 
för kommunens 
medborgare 

Medborgarna i SCB:s 
medborgarundersökning 
bedömer möjligheten till 
inflytande och påverkan till 
minst 45 (skala 0– 100) 

38 Ingen 
mätning 

2013 

37 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö 

Andelen 
skador/olycksfall/brott 
minskar till 50 % av totalt 
antal registreringar 

67,4 % 66 % 69 % 

 Sjukfrånvaron understiger 5 
%  

5,3 % 4,9 % 4,7 % 

                                                             
2 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 14 för redovisning av indikatorer 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,5 eller högre. 

Snittresultat för frågor i 
medarbetarenkät kring 
mening, lärande och 
motivation. (Mätresultat 
omräknat enl SKL:s delindex 
’Motivation’) 

 4,03 

(76) 

 

 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,7 eller högre. 

   

 (Snittresultat för frågor i 
medarbetarenkät kring 
uppskattning, förtroende och 
ansvar. (Mätresultat 
omräknat enl SKL:s delindex 
’Ledarskap’)) 

 3,96 

(74) 

 

 (Snittresultat för frågor kring 
mål, utvärdering och 
förväntan. (Mätresultat 
omräknat enl SKL:s delindex 
’Styrning’)) 

 4,03 

(76) 

 

Mål för perspektivet Ekonomi: 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Årets resultat uppgår till 
minst 2 % av skatte-intäkter, 
generella stats-bidrag och 
utjämning 

0,1% 6,0 % 3,7 % 

 Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökningen: 

 – skatteintäkter, statsbidrag, 
utjämning – förändring från 
föregående år i % 

2,6% 3,2 % 2,8 % 

 – nettokostnadsökning – 
förändring från föregående år 
i % 

 

(Exklusive 
jämförelsestörande)  

9,1% 

 

 

 

(6,0%) 

0,7 % 

 

 

 

(1,6%) 

0,5 % 

 

 

 

(2,6%) 

 Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

  - avvikelse driftsredovisning, 
mkr 

 28,5 11,2 
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KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande 
Sala 

Befolkningsutvecklingen är 
positiv 

+156 +173 +28  

 Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

2* 2 9 * Ändring av 
DP kv. 

Lodjuret, Kv. 
Kaplanen. Del 

av 
Stadsparken 

vinner laga 
kraft först i 

januari. 

 Försäljningsvärdet på 

fastigheter ökar 

1 446 1 357 1 361  

 Antal lägenheter ökar +101 - +93  

 Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

266 

(-33%) 

233 
(-1,3 %) 

230 
(10,5%) 

 

 Två veckor från 
färdigställda 
arbetshandlingar ska 
projektet tidsplaneras och 
datum för byggstart skall 
fastställas. 

 
   

 Inom 6 månader från 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara 
(i den mån det krävs). 

 
   

 Vid årsskift ska minst 
hälften av nästkommande 
års projekteringar vara 
färdigställda. Resterande 
ska vara påbörjade. 

 
   

 Minst 1 gång per år bedriva 
riktad information kring 
vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer. 

 
   

En långsiktig 
social hållbar 
utveckling 

Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 65 
(skala 0– 100) som en bra 
plats att leva och bo på.  

60 Ingen 
mätning 

57  

 Sala förbättrar sin placering 
på ”Fokus” ranking av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 

142 285 263  
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgar-
undersökning minst betyget 
54 (skala 0-100) avseende 
trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

55 Ingen 
mätning 

54  

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

58 Ingen 
mätning 

58  

 Minst en lekplats per år 
förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. 

 
   

 Besiktningsanmärkningarna 
på lekutrustning ska minska 
från år till år.  

 
   

 Antalet trygga offentliga 
miljöer ska öka. 

 
   

 Antalet tillgängliga stråk ska 
öka. 

 
   

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar 
utveckling 

Uppvärmning av 
kommunens fastigheter har 
ersatts med förnyelsebara 
bränslen 2011. Indikatorn 
avser antal återstående 
anläggningar som drivs med 
olja 

0 0 4  

 Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 

312 640 259 907 254 209  

 Den andel av kommunens 
hushållsavfall som 
återvinns ökar (%) 

36 36 Ingen 
mätning 

 

 Kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

43  33  

 Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändningen 

- - -  
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Andelen inköpta ekologiskt 
producerade livsmedel till 
kost-verksamheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
23 % 2013, 25 % 2014 och 
28 % 2015. 

28,4 % 25 % 20,3 %  

 Kostenheten skall ha max  
9 % matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

5,4 % 9 %   

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 53 
(skala 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

53 Ingen 
mätning 

51  

 All berörd personal inom 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

 
   

 Inget analysresultat ska 
påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens 
vattenverk. 

 
   

 Mängden producerad 
biogas ska öka från år till år. 

 
189 323 170 084  

 Ovidkommande vatten 
(tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år. 

 
   

 Alla kommunala 
vattentäkter ska ha ett 
beslutat vattenskydds-
område senast 2015. 

 
   

 Källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

 
   

 Tekniska kontoret ska 
medverka till att de 
föroreningsskadade 
områden som finns 
i kommunen undersöks och 
vid behov åtgärdas. 

 
   

 Utsläpp från 
Räddningstjänstens fordon 
minskar 

501 000 300 300  Drivmedels-
förbrukning 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda 
medborgare 
och brukare 

Salas medborgare är nöjda 
med kvaliteten och service 

51 Ingen 
mätning 

53  
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Antalet bibliotekslån per 
invånare överstiger 
rikssnittet 

SCB 
statistik 

klar under 
våren 

6,0 % (6,9 
%) 

6,8 % (6,3 
%) 

 

 Antalet besökande i 
simhallen överstiger 
115 000   

98 540 89 051 90 455  

 Kostenheten får 90 % nöjda 
kunder, beställande 
verksamhet. 

Ingen 

mätning 

Ingen 
mätning 

90 %  

 Kostenheten får 90 % nöjda 
gäster, den som äter 
maten. 

Ingen  

mätning 

Ingen 
mätning 

90 %  

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
sophämtningen. 

67 Ingen 
mätning 

65  

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 77 
(skala 0-100) avseende 
vatten och avlopp. 

82 Ingen 
mätning 

82  

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
miljöarbete inom 
sophanteringen. 

67 Ingen 
mätning 

65  

 Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 51 
(skala 0-100) avseende 
gator och vägar. 

53 

 

Ingen 
mätning 

49  

 Tydlig information ska leda 
till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade vara lägre 
än 30 %. 

 
   

 Tydlig information ska leda 
till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervak-ningen). 

 
   

 Andelen som aldrig eller 
mycket sällan är orolig för 
brand i hemmet 

28 % Ingen 
mätning 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Andelen som aldrig, eller 
mycket sällan är orolig för 
brand i offentlig miljö 

14 % Ingen 
mätning 

  

God service av 
hög kvalitet 

85 % av eleverna i åk 2 ska 
ha lärt sig simma 

77 % 75 % 87 %  

 De planerade tillsynerna 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

100 % 100 % 100 %  

 Minst 10 % (3500 personer) 
av kommun-befolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård.  

3 900 2 700 5 300  

 Den enskilde har agerat 
innan Räddnings-tjänstens 
ankomst 

Ja    

 När det finns ett lokalt 
fungerande 
Krishanteringsråd 

0    

 Livsmedelskontrollen 
genomförs för att ge säkra 
livsmedel (planerade 
kontroller/utfall) 

301/315 
(96 %)* 

320/325 
(98 %)* 

 *Upphörd 
verksamheter 

har ej varit 
möjliga att 
kontrollera 

 I minst 90 % av de ärenden 
som initierats av allmänhet 
eller före-tagare ska en 
första kontakt ha tagits 
inom en vecka. 

90%* 

 

90%** 

  *Bygg: Tot 59 
ärenden 

Sala/Heby i 
sep 

**Miljö: 
uppskattning 

 Vid överprövning i samband 
med överklaganden ska 
minst 80 % av utskottens 
beslut visa sig vara riktiga. 

87%*   *Bygg och 
Miljö 

 Tekniska kontoret 
handlägger samtliga 
felanmälningar som 
inkommer via mail, 
hemsidan eller Sala 
kommuns applikation för 
smartphones inom 1 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 
registrator. 

 
   

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Salas medborgare är med 
och påverkar och har 
inflytande 

38 Ingen 
mätning 

37  
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Antalet inköpsförslag via 
webben utgör minst 10 % 
av alla medieinköp 

11,3 % 13,1 % 11,3 %  

 Antalet genomförda förslag 
från ungdomarna är minst 
90 % 

Påverkan o 
infly-tande 

i dialog-
form 

Påverkan 
o infly-
tande i 
dialog-

form 

95 %  

 Alla Salas 5:e klassare 
erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

 
   

 Arrangera minst 10 
studiebesök (utöver 5:e 
klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk 

 
   

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen skador/ 
olycksfall/brott minskar till 
50 % av tot antal 
registreringar 

67,4 % 66 % 69 %  

 Sjukfrånvaron understiger 5 
% på kommunstyrelsens 
förvaltning 

3,2 % 3,4 % 4,7 %  

 Korttidsfrånvaron inte 
överstiger 3,0 dagar per 
person och år på kultur- 
och fritidskontoret 

1,6 dgr Ingen 
mätning 

1,5 dgr  

 Totala sjukfrånvaron i 
procent av tillgänglig 
ordinarie arbetstid skall 
inte vara högre än 5 % på 
tekniska kontoret. 

4,3 %  5,1 %  

 Kvinnors sjukfrånvaro i 
procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 % på tekniska 
kontoret. 

4,4 %  5,1 %  

 Männens sjukfrånvaro i 
procent av männens 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 % på tekniska 
kontoret. 

4,3 %  5,0 %  

 Räddningsarbetet utförs 
utan att personalen skadas.  

0 0 1  

 Sjukfrånvaron understiger 4 
% på räddningstjänsten 

3,0 % 3,0 % 1,49 %  
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

 Andelen rapporterade 
tillbud ökar i förhållande till 
skador på tekniska kontoret 

 
   

Delaktighet 
och inflytande 
för 
medarbetarna 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,5 eller högre 

Nästa 
mätning 
planeras 

2016 

5,9   

Tydligt och bra 
ledarskap 

Resultatet i 
medarbetarundersökningen 
visar 3,7 eller högre 

Nästa 
mätning 
planeras 

2016 

3,96 (74)   

  

  



12 

12 

 

BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN/SKOLFÖRVALTNINGEN 

 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sala Mer än 80 % av dem 
som erbjuds plats inom 
förskoleverksamhet har 
fått plats på önskat 
placeringsdatum (KKIK) 

55 63 83 

 Väntetiden för dem som 
inte får plats på önskat 
placeringsdatum 
understiger 20 dagar 
(KKIK) 

21 17 52 

 Sala kommun har 
gymnasieskolor som 
minst 50% av 
kommunens ungdomar 
väljer 

37,5 43,6 47,8 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

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

71 75 76 

God service och 
kvalitet 

antalet inskrivna 
förskolebarn per 
avdelning i snitt är 
- högst 14 på 
småbarnsavdelningar (1-
3 år) och  
- högst 20 på 
syskonavdelningar (3-5 
år)  
(mäts i april) 

 

15/21 15/21 15/21 

 85 % av eleverna i åk 3 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

69 71 75 

 85 % av eleverna i åk 6 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

94,0 86,9 88,7 

 minst 90 % av eleverna 
är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter 
grundskolan. 

87,4 86,2 88,6 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

 minst 80 % av eleverna i 
kommunens 
gymnasieskolor fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
(KKIK) 

76 76 74 

 minst 85 % av 
avgångseleverna i 
gymnasieskolan får 
fullständigt slutbetyg 

78,6 76,8 76,3 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

när svaret på frågan 
”Mina lärare förväntar 
sig att jag ska nå målen i 
alla ämnen” i SKL:s 
”Öppna jämförelser” är 
”stämmer helt och 
håller” eller stämmer 
ganska bra” överstiger 
90 procent i årskurs 5. 

79 82 86 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

totalindex i SKL:s HME-
enkät överstiger 4 för 
förskola, grundskola och 
gymnasieskola (mäts 
vart tredje år) 

4,1 4,1 iu 

  

  



14 

14 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Andelen nöjda 
medborgare ger 
verksamheten 
äldreomsorg resp stöd till 
utsatta personer lägst 
betyget 55 i SCB:s 
medborgarundersökning 

47 resp 45 Ingen mätning 
2013 

47 resp 46 

Öppna 
jämförelser 
brukarbedömning 

Andel nöjda helhet 
hemtjänst/särskilt 
boende 
(info,bemötande,hälsa, 

synpunkt,oro,tider,trygg) 

95/86 94/81 90/81 

God service och 
kvalitet 

Rätt insatser vid rätt 
tidpunkt av kompetent 
personal 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

 - antal personer m 
trycksår minskar* 

4 Ingen mätning 
gjord 2013 

Ingen mätning 
gjord 2012 

 - andelen undernärda 
personer i vård- och 
omsorgsboenden 

Ingen mätning 

2014 

Ingen mätning 
2013 

12 % 

 - antalet 
läkemedelsavvikelser 

450 325 235 

 - antalet fallskador inom 
verksamheterna 

180 203 148 

 - antalet personal med 
adekvat utbildning ökar 

Ja Ja Ja 

 Barn, ungdomar och 
vuxna får sina 
individuella behov 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

 - antalet placeringsdygn 
inom HVB minskar (IFO) 

4 214 4 406 3 698 

 - antalet 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)** 

125 123 123 

 - antalet placeringar 
köpta av externa 
utförare minskar (LSS) 

14 8 17 

 - antalet personer m 
insatser i ordinärt 
boende ökar i 
förhållande till antalet 
personer i   särskilt 
boende , 1/10 (ÄO) 

680/236 

 

KVOT 

2,88 

772/247 

 

KVOT 

3,12 

622/236 

 

KVOT 

2,59 

Mål för perspektivet Medarbetare: 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen 
skador/olycksfall/brott 
minskar för personalen 

63 

enl Flexite 

70 

 enl Flexite 

60  

enl Flexite 

 Sjukfrånvaron 
understiger 4 % 

7,3  % 5,8 % 5,5 % 

 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

100 % 100 % 100 % 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

100 % 100 % 100 % 

* Mäts specifik vecka 

**Stödkontakt med handläggare borträknat 

 

 

 


