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 Indikator 2015 2014 2013 

  

Ett växande Sala     

 Mer än 80 % av dem som erbjuds plats inom försko-
leverksamhet har fått plats på önskat placeringsda-
tum (KKIK) 

63 55 63 

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

16 21 17 

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

43,2 38,1 43,2 

Nöjda medborgare     

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

75 71 75 

God service av hög 
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) 

Alternativt; en pedagogtäthet som på hösten är 
högst 5,2 barn per anställd  
RIKSSNITTET-14 5,3 
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 85 % av eleverna i åk 3 når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

 64 69 71 

 95 % av eleverna i åk 6 når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

94 94,0 86,9 

 Minst 90 % av eleverna är behöriga att söka gymna-
sieprogram efter grundskolan (KKIK) 

 90,5 86,2 86,2 

 Minst 80 % av eleverna i kommunens gymnasiesko-
lor fullföljer sin gymnasieutbildning (KKIK) 

80,1 76,1 76 

medborgarna kan 
påverka och har  
inflytande 

När svaret på frågan ”Mina lärare förväntar sig att 
jag ska nå målen i alla ämnen” i SKL:s ”Öppna jäm-
förelser” är ”stämmer helt och håller” eller stäm-
mer ganska bra” överstiger 85 procent i årskurs 5. 

76 79 82 

 Svaret på frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” i SKL:s ”Öppna jämförelser” är 
”stämmer helt och håller” eller stämmer ganska 
bra” överstiger 60 % i årskurs 8 (KKIK) 

62 62 65 

PERSPEKTIVET  
MEDARBETARE 

    

Trygg, säker och 
utvecklande ar-
betsmiljö 

Totalindex i SKL:s HME-enkät överstiger 4 för för-
skola, grundskola och gymnasieskola 

iu 4,1 iu 

 

 

 

Sjuktalen för förvaltningen understiger 4 procent 5,7 4,3 4,7 

KOMMENTARER 

iu = ingen aktuell uppgift finns ännu. 

* Beräknat värde 


