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JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2015 ÅRS BUDGET (S+L+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 

2015 (S+L+MP)  

 

Förklaring till tecknen i tabellerna nedan: 
 
 
    visar att resultatet av mätningen av indikatorn går åt fel håll          
 
   visar att resultatet av mätningen av indikatorn går åt rätt håll          
    
         att resultatet av mätningen av indikatorn är oförändrat jämfört med senaste mätningen (år 2013 eller 2014)  
  
-----  visar att ingen mätning har gjorts av resultatet av indikatorn  
 
=  Samma skillnad mellan Mål och budget och årsredovisningen fanns även 2014 
 
Citat från Årsredovisning 2015 visar bedömningen av indikatorerna och måluppfyllelsen.  

Följande symboler används i Årsredovisningen:    

Resultatet går åt rätt håll:      

Resultatet är oförändrat:             

Resultatet går åt fel håll:  
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MÅLOMRÅDE: ATTRAKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN  

 

Mål 1: Antalet arbetstillfällen och andelen sysselsatta ökar i Nynäshamns kommun 

 

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antalet arbetstillfällen i 
förhållande till antal 
invånare 

 Antalet arbetstillfällen i 
förhållande till antal invånare 

0,27 Ej mätt - 
uppgifterna finns 
först i dec. 2016 

-----* 

 Andel förvärvsarbetande i 
förhållande till befolkning i 
arbetsför ålder  

 Andel förvärvsarbetande i 
förhållande till befolkning i 
arbetsför ålder 

78,7 % Ej mätt - 
uppgifterna finns 
först i dec. 2016 

-----* 

 Andel långtidsarbetslösa 
=) 

 Andelen långtidsarbetslösa 
25-64 år =) 

2,8 % 2,5 %  

 Andel arbetslösa ungdomar 
16-24 år  

 Andel arbetslösa ungdomar 
16-24 år 

6,5 % 6,2 %  

 Antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd 10 
månader eller mer  

 Antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd 10 
månader eller mer  

179 165  

 Andel ungdomar i 
kommunens 
uppföljningsansvar som har 
sysselsättning  

 Andel ungdomar i 
kommunens 
uppföljningsansvar som har 
sysselsättning  

97,0 % Mätning saknas. 

Mätningen 
återupptas 2016. 

------
*** 

*Uppgifter tillgängliga i dec. 2016. =) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också. ***Ingen mätning 2015.  
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Resultat för Mål 1: 3 indikatorer är icke mätta och 3 går åt rätt håll.  

 
Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna 
och måluppfyllelsen går åt rätt håll.”        (sidan 7 i Årsredovisningen 2015).  

 
Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet 

(Siffra inom parentes för senaste år som jämförelse 2014  
            om inget annat år anges ) 

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andel företagare i relation till 
totala antalet 
förvärvsarbetande 

 Andel företagare i relation 
till totala antalet 
förvärvsarbetande 

18,9 % Ej mätt -
uppgifterna 
finns först i 
dec. 2016 

----- 

 Antalet nystartade företag  Antalet nystartade företag 209 Ej mätt - 
uppgifterna 
finns först i 
april 2016 

------ 

 Totalbetyg i 
serviceundersökningen 
(Nöjd-kund-index) 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
(helheten, index) 

(58 år 2013) - 65  
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Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet  (forts.) 

 

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet 
brandtillsyn (NKI) 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet 
brandtillsyn (NKI) 

(66 år 2013) - 75  

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet bygglov 
(NKI) 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet 
bygglov (NKI) 

(50 år 2013) - 62  

 Företagens nöjdhet med 
kommunens  
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet miljö- 
och hälsoskydd (NKI) 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens 
myndighetsutövning 
verksamhetsområdet 
miljö- och hälsoskydd (NKI) 

(57 år 2013) - 64  

 Antal genomförda 
upphandlingar 

 Antal genomförda 
upphandlingar 

*** 35 Tidigare 
värden saknas 
– bedömning 
kan ej göras 

*Uppgifter tillgängliga april 2016. 
**Uppgifter tillgängliga dec. 2016. 

***Uppgifter kan tas fram under våren 2016. 
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Mål 2: Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat och en ökad företagsamhet   (forts.) 

 

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antal överklagade 
upphandlingar 

 Antal överklagade 
upphandlingar 

*** 4 Tidigare 
värden saknas 
– bedömning 
kan ej göras 

 Varav upphävda  Antal överklagade 
upphandlingar – varav 
upphävda 

*** 0 Tidigare 
värden saknas 
– bedömning 
kan ej göras 

 Omsättning i aktiebolag 
registrerade i Nynäshamns 
kommun 

 Omsättning i aktiebolag 
registrerade i Nynäshamns 
kommun 

276 400 Ej mätt – 
uppgifterna 
finns första i 
jan. 2017 

-----
**** 

 Omsättning i besöksnäringen  Omsättning i 
besöksnäringen 

2 827 670 Ej mätt – 
uppgifterna 
finns första i 
april 2016 

-----
***** 

*Uppgifter kan tas fram under våren 2016. ****Uppgifter tillgängliga i april 2016. *****Uppgifter tillgängliga i jan. 2017. 

 

 

Resultat för Mål 2: 7 indikatorer är antingen inte mätta eller tidigare värden saknas för jämförelse. 4 indikatorer går åt rätt håll, om 
man ska jämföra med 2013, (ingen mätning gjordes 2014).  

Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna är 
bättre och att måluppfyllelsen går åt rätt håll men behöver förbättras ytterligare.”  
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Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva 
bostäder                                                                           

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Nynäshamns kommuns 
befolkningsutveckling 

 Nynäshamns kommuns 
befolkningsutveckling 

0,9% 1,7 %  

 Kommundelarnas 
befolkningsutveckling 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Befolkningsutveckling – 
Nynäshamns tätort 

0,9 % 2,7 %  

se ovan  Befolkningsutveckling - Sorunda 1,4 % 0,4 %  

se ovan  Befolkningsutveckling – Ösmo 
och Torö 

0,6 % 0,7 %       * 

 Antalet färdigställda 
bostäder (bostäder med 
slutbesked) 

 Antalet färdigställda bostäder 
(bostäder med slutbesked) 

141 86  

 Antalet påbörjade bostäder  Antalet påbörjade bostäder 133 59  

 Antalet beviljade bygglov för 
bostäder 

 Antalet beviljade bygglov för 
bostäder 

198 36  

 Antalet färdiga tomter för 
eget byggande av småhus 

 Antalet färdiga tomter för eget 
byggande av småhus 

0 Ej mätt? -? 

 Andelen nya bostäder 
belägna inom 300 meter till 
grön- eller parkområde  

 Andelen nya bostäder belägna 
inom 300 meter till grön- eller 
parkområde och inom 900 
meter från buss- och 
tåghållplats 

91 % 100 %  
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Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl a byggande av nya och attraktiva 
bostäder  (forts.) 

Mål och budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andelen bostäder i 
kommunen som är upplåtna 
med hyresrätt, bostadsrätt 
respektive äganderätt 

se nedan se 
nedan 

se 
nedan 

se 
nedan 

se ovan  Andelen bostäder i kommunen 
som är upplåtna med hyresrätt 

34 % 34 %  

se ovan  Andelen bostäder i kommunen 
som är upplåtna med 
bostadsrätt  

23 % 23 %  

se ovan  Andelen bostäder i kommunen 
som är upplåtna med 
äganderätt 

43 % 43 %  

* 0,1 % är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad. 

 

Resultat för Mål 3: 1 indikator är troligtvis inte mätt, (oklart i tabellen). 3 indikatorer går åt rätt håll. 4 indikatorer är oförändrade. 4 
går åt fel håll. 

Slutsats: Måluppfyllelsen ej uppnådd.  ”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna och 
måluppfyllelsen har gått åt rätt håll.”         (Årsredovisningen 2015, sidan 11).  
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Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt   

(Siffra inom parentes för senaste år som jämförelse 2014  
            om inget annat år anges) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    
Indikatorer                    Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Index i 
medborgarundersökning 

Indikator saknas  Indikator saknas Indikator saknas Indikator saknas 

Indikator saknas (kan vara 
samma som ovan, men det 
framgår inte) 

 Medborgarnas uppfattning 
om kommunen som en 
plats att leva och bo på 
(nöjd-region-index) 

(58, år 2013)  52  

 Index i trygghetsundersökning  Trygghetsindex Nynäshamns 
kommun (Trygghetsmätning, 
skala 0-6 där 0=inga 
problem, 6=stora problem 

1,88 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex - 
Nickstahöjden 

2,78 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex – 
Nynäshamns tätort 

2,06 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex - Segersäng 1,44 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex - Sorunda 1,53 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex – Stora Vika 1,55 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex- Torö 1,03 ej mätt ----- 

Se ovan  Trygghetsindex - Ösmo 2,44 ej mätt ----- 
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Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antalet åtgärder enligt 
tillgänglighetsplanen 

 Antalet åtgärder enligt 
tillgänglighetsplanen 

7 6  

 Antalet besök och gästnätter i 
kommunen =) 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator saknas Indikator saknas 

Indikator saknas  Antalet besök i turistbyrån 
=) 

55 019 56 068  

se ovan  Antalet gästnätter i 
kommunen =) 

20 922 21 479  

 Index båtgästundersökning i 
gästhamnen 

Är detta samma som 
indikator nedan? 

se nedan se nedan se nedan 

  Båtgästernas helhetsintryck 
av gästhamnen (skala 1-6) 

4,8 5,2  

 Antalet anmälda brott/100 
000 invånare 

 Antalet anmälda brott/100 
000 invånare 

12 434 13 420  

 

=) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.  

Resultat för Mål 4: 3 indikatorer i Mål och budget stämmer inte överens med 4 indikatorer i årsredovisningen. 7 indikatorer är inte 
mätta. 3 indikatorer går åt rätt håll. 3 indikatorer går åt fel håll. 

Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Medborgarnas uppfattning om att platsen är viktig i bedömning 
av målet och tillsammans med tidigare trygghetsmätningar görs bedömningen att Nynäshamn inte uppfyller målet.”       
(Årsredovisningen 2015, sidan 13). 
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Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga 

                                                                                                          (Siffra inom parentes för senaste år som jämförelse 2014  
       om inget annat år anges ) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Index i 
medborgarundersökning 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

Indikator saknas  Medborgarnas uppfattning 
om kommunikationerna till 
och från, samt inom 
kommunen (index) 

(58 år 2013) 53  

 Längden gång- och 
cykelvägar i kilometer, totalt 
samt i förändring under året, 
i kilometer =) 

Indikatorn saknas =) Indikatorn saknas Indikatorn 
saknas 

Indikatorn saknas 

 Antal påstigande respektive 
avstigande i 
skärgårdstrafiken 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

  Antal påstigande i 
skärgårdstrafiken 

40 958 40 700  

 Antal påstigande respektive 
avstigande i kollektivtrafiken 

se nedan    

se ovan  Antal påstigande i 
kollektivtrafiken under ett 
vardagsdygn, vintertid 
(pendeltåg) 

3 800 Ej mätt – 
uppgifter 
tillgängliga 
dec. 2016 

----- 

=) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.   
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Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga (forts.) 

 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

se ovan  Antal påstigande i 
kollektivtrafiken under ett 
vardagsdygn, vintertid 
(buss) 

5 000 Ej mätt – 
uppgifter 
tillgängliga 
dec. 2016 

----- 

 Andel gång- och 
cykeltrafikanter vid särskilt 
viktiga målpunkter =) 

Indikatorn saknas =) Indikatorn saknas Indikatorn 
saknas 

Indikatorn saknas 

=) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.  

 

Resultat för Mål 5: 3 indikatorer som finns i Mål och budget saknas i årsredovisningen. Ytterligare 2 indikatorer är inte mätta. 2 
indikatorer går åt fel håll. 

 Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen blir att indikatorerna är 
sämre och att måluppfyllelsen har gått åt fel håll.”         (Årsredovisningen 2015, sidan 14).  
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MÅLOMRÅDET: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

 

Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de 
kommunala verksamheterna 

(Siffra inom parentes för senaste år  
som jämförelse 2014 om inget annat år anges) 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer                    Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Valdeltagandet vid allmänna 
val 

Se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Valdeltagande i allmänna val - 
Riksdag 

85,01% Ej mätt – val 
endast vart 4:e 

år 

----- 

se ovan  Valdeltagande i allmänna val - 
Landsting 

80,7 % Ej mätt – val 
endast vart 4:e 

år 

----- 

se ovan  Valdeltagande i allmänna val - 
Kommun 

80,9% Ej mätt – val 
endast vart 4:e 

år 

----- 

 Index i 
medborgarundersökning 

 Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

 Indikator saknas  Medborgarnas uppfattning 
om möjligheten till 
inflytande i kommunen 
(nöjd-inflytande-index) 

(37 år 2013)  34  
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Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de 
kommunala verksamheterna  (forts.) 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer                    Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 
Indikator saknas  Företagens nöjdhet när det 

gäller rättssäkerheten 
(möjlighet att lämna 
synpunkter, motivering av 
beslut, lagens tydlighet) vid 
myndighetsutövning (NKI) 

(63 år 2013) 68  

 Index i brukarundersökning Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

Indikator saknas  Andel brukare inom 
funktionshinderområdet och 
individ- och familjeomsorgen 
som upplever att de har 
möjlighet att påverka hur 
deras hjälp utförs 

89 % 87 %  

Indikator saknas  Andel brukare inom 
äldreomsorgen som upplever 
att de har möjlighet att 
påverka hur deras hjälp 
utförs 

90 % 86 %  

Indikator saknas  Andel elever som är med och 
påverkar sin skolmiljö 

77,5 % 75 %  
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Mål 6. Nynäshamnarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och upplever att de kan påverka de 
kommunala verksamheterna (forts.) 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer                    Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antal organiserade 
medborgardialoger 

 Antal organiserade 
medborgardialoger 

5 16  

 Antal besökare på kommunens 
externa hemsida =) 

 Antal unika besökare på 
kommunens externa hemsida =) 

253 
700 

268* 
100* 

? 

 Handläggningstid för svar på 
medborgarförslag 

 Antal medborgarförslag där 
handläggningstiden överstigit 
ett år (inkomna under 
respektive utfallsår) 

1 Ej mätt – kan 
beräknas först 

efter 2016 

----- 

  Antal medborgarförslag där 
handläggningstiden överstigit 
ett år (inkomna under 
respektive utfallsår) – varav 
återremitterade 

5 Ej mätt – kan 
beräknas först 

efter 2016 

----- 

 Handläggningstid för svar på 
motioner 

 Antal motioner där 
handläggningstiden överstigit 
ett år (inkomna under 
respektive utfallsår) 

2 Ej mätt – kan 
beräknas först 

efter 2016 

----- 

  Antal motioner där 
handläggningstiden överstigit 
ett år (inkomna under 
respektive utfallsår) – varav 
återremitterade 

0 Ej mätt – kan 
beräknas först 

efter 2016 

----- 

* Oklart varför det är två siffror och om det är bra eller dåligt med skillnaden 700 till 100?  =) Denna skillnad mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.  
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Resultat för Mål 6: 5 indikatorer saknas i Mål och budget men finns i Årsredovisningen. 7 indikatorer har inte mätts eller kan inte 
jämföras. 2 indikatorer går åt rätt håll. 4 indikatorer går åt fel håll. 

 Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen görs att arbetet är påbörjat men 
indikatorerna och måluppfyllelsen är oförändrade”          (Årsredovisningen 2015, sidan 16).  

 

Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa 

                                                                                                             (Siffra inom parentes för senaste år 2014  
                                                                                                              som jämförelse om inget annat år anges)  

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antalet aborter bland 
ungdomar under 19 år/100 
invånare =) 

indikator saknas indikator saknas indikator saknas indikator saknas 

 Andelen barn och ungdomar 
som är normalviktiga (6-
åringar och årskurs 8) 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

Se ovan  Andelen barn som är 
normalviktiga (6-åringar) 

85,4 % 85,2 %*  

Se ovan  Andelen ungdomar som är 
normalviktiga (årskurs 8) 

77,7 % 79, 6 %  

*0,2 % är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad.  =) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.  
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Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa  (forts.) 

 Andelen ungdomar som 
inte brukar tobak (årlig 
elevhälsoenkät) 

indikator saknas indikator saknas indikator saknas indikator saknas 

 Andelen ungdomar som 
inte brukar alkohol (årlig 
elevhälsoenkät) 

indikator saknas indikator saknas indikator saknas indikator saknas 

 Andelen ungdomar som 
inte brukar droger (årlig 
elevhälsoenkät) 

indikator saknas indikator saknas indikator saknas indikator saknas 

 Andelen barn och ungdomar 
som känner sig trygga i 
kommunens verksamheter 

 Andelen barn och 
ungdomar som känner sig 
trygga i kommunens 
verksamheter 

91,1 % 91,0 %*  

 Andelen 3- respektive 19-
åringar med kariesskadade 
tänder 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Andelen 3-åringar med 
kariesskadade tänder 

7,0% Ej mätt – uppgifter 
tillgängliga först 

maj 2016 

-----** 

se ovan  Andelen 19-åringar med 
kariesskadade tänder 

69,5% Ej mätt – uppgifter 
tillgängliga först 

maj 2016 

-----** 

 Andel invånare med 
försörjningsstöd 

 Andel invånare med 
försörjningsstöd 

4,4% Ej mätt – uppgifter 
ej ännu tillgängliga 

-----*** 

*0,2 % är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad.  **Uppgifter tillgängliga maj 2016.  ***Värde för 2015 ej ännu tillgängligt.     
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Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Medellivslängd Se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Medellivslängd för män 79,0 79,1***  

se ovan  Medellivslängd för kvinnor 81,9 82,8  

 Alkoholrelaterad dödlighet se nedan se nedan se nedan se nedan 

  Alkoholrelaterad dödlighet 
för män, per 10 000 
invånare från 15 år 

4,7 Ej mätt – uppgifter 
tillgängliga först jan 

2017 

-----**** 

  Alkoholrelaterad dödlighet 
för kvinnor, per 10 000 
invånare från 15 år 

1,2 Ej mätt – uppgifter 
tillgängliga först jan 

2017 

-----**** 

***Uppgifter tillgängliga först i jan. 2017. 

****0,1% är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad. 

 
 

Resultat för Mål 7: 3 indikatorer saknas i årsredovisningen, men finns i Mål och budget. 5 indikatorer har inte mätts. 3 indikatorer 
är oförändrade. 2 indikatorer går åt rätt håll.  
 

Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen är att arbetet behöver fortsätta för 
att indikatorerna och måluppfyllelsen ska gå åt rätt håll.”       (Årsredovisningen 2015, sidan 17). 
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Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt 
samhälle  

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andel inköpta ekologiska 
livsmedel i den kommunala 
organisationen 

 Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel i den kommunala 
organisationen 

10,8 % 19,3 %  

 Andelen fossilbränslefria 
bilar i kommunens 
verksamheter 

 Andelen fossilbränslefria 
bilar i kommunens 
verksamheter 

Ej jämförbart 
tal 

2 % Kan ej jämföras 

 Andelen miljödiplomerade 
förskolor och skolor 

 Andelen miljödiplomerade 
förskolor och skolor 

22 % 22 %  

 Förändring av 
energianvändning i 
kommunens verksamheter 

 Förändring av 
energianvändning i 
kommunens verksamheter 

1 % Ej mätt ----- 

 

Resultat för Mål 8: 1 indikator har inte mätts. 1 indikator kan inte jämföras. 1 indikator är oförändrad och en går ordentligt åt rätt 
håll.  

 Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna och 
måluppfyllelsen är på väg men ytterligare arbete behövs.”          (Årsredovisningen 2015, sidan 18).  
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Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andelen ny bebyggelse som 
kan anslutas till kommunalt VA  

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator saknas Indikator saknas 

 Andelen bebyggelse som har 
tillkommit inom tättbebyggt 
område samt i eller i direkt 
anslutning till befintliga 
bybildningar 

 Andelen bebyggelse som 
har tillkommit inom 
tättbebyggt område samt i 
eller i direkt anslutning till 
befintliga bybildningar 

90 % 100 %  

 Antalet 
verksamheter/aktiviteter som 
bedrivs inom området med 
stora natur- och kulturvärden 
och som bidrar till att stärka 
deras värden =) 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator saknas Indikator saknas 

 Andelen kväve och 
fosforbelastning i kommunens 
vattendrag 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator saknas Indikator saknas 

 Andelen sjöar och vattendrag 
som uppfyller EU:s miljödirektiv 

 Andelen sjöar och 
vattendrag som uppfyller 
EU:s miljödirektiv 

11 % 17 %  

 Andelen inventerade enskilda 
avlopp i kommunen 

 Andelen inventerade 
enskilda avlopp i 
kommunen 

8, 0 % 20, 0 %  

=) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också.   
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Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas  (forts.) 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antalet företag som startar 
guidade turer med natur- och 
kulturinriktning * 

 Antalet företag som startar 
guidade turer med natur- och 
kulturinriktning * 

0 3  

 Antalet bokningsbara 
aktiviteter** 

 Antalet bokningsbara 
aktiviteter 

Ny 
indikator 

39 Kan ej jämföras 

*Kommunen kan inte påverka hur många företag som startar guidade turer med natur- och kulturinriktning och därför ska denna indikator inte finnas med.  

**Det är synnerligen oklart vad antalet bokningsbara aktiviteter innebär och om kommunen ens kan påverka detta.  

 

 

Resultat för Mål 9: 3 indikatorer saknas i årsredovisningen, men finns i Mål och budget. 1 indikator kan inte jämföras. 4 
indikatorer går åt rätt håll. Det finns dock anledning att starkt ifrågasätta hur kommunen kan påverka hur många företag som 
startar med guidade turer. Det är knappast inte ett mål för kommunens verksamhet.  

 Slutsats: Ingen bedömning av måluppfyllelse kan göras. ”Den samlade bedömningen är att indikatorerna är oförändrade men 
att måluppfyllelsen har gått åt rätt håll.”          (Årsredovisningen 2015, sidan 19).   

Kommentar: Eftersom det är indikatorerna som mäter måluppfyllelsen, så är det helt omöjligt att de är oförändrade samtidigt som 
måluppfyllelsen går åt rätt håll. Symbolen markerar att resultatet går åt rätt håll och det är också helt tvärtemot vad indikatorerna visar.  
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MÅLOMRÅDE: KVALITET OCH EFFEKTIVITET I DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA 
Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2015 Resultat 

 Index i 
medborgarundersökning 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

Indikator saknas  Medborgarnas uppfattning om 
kommunens verksamheter (nöjd-
borgar-index) 

47 45  

Indikator saknas  Företagens omdöme om 
kommunens bemötande vid 
myndighetsutövning (NKI)* 

64 73  

 Index i brukarundersökning se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Andelen brukare inom området 
funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg som uppger att 
personalen har ett gott bemötande 

97 % 95 %  

se ovan  Andelen brukare inom 
äldreomsorgen som uppger att 
personalen har ett gott bemötande 

98 % 97 %  

se ovan  Andelen brukare inom området 
funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg som är nöjda med 
sitt stöd 

98% 95%  

*Det framgår inte vad NKI betyder (Nöjd-Kund-Index?).  
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Mål 10: Kommuninvånarna upplever att kommunen ger bra service och gott bemötande (forts.) 

Mål och Budget 2015   Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2015 Resultat 

se ovan  Andelen brukare inom 
äldreomsorgen som är nöjda 
med sitt stöd 

87 % 87 %  

 Indikator saknas  Andel föräldrar som instämmer i 
att de alltid får ett bra 
bemötande i kontakten med 
barnens skola 

92 % 90 %  

 

Resultat för Mål 10: 2 indikatorer saknas i Mål och budget, men finns i Årsredovisningen. 1 går åt rätt håll och 1 indikator är 
oförändrad. 5 indikatorer går åt fel håll. 

Slutsats: Målet är inte uppnått. Den enda indikator som går åt rätt håll finns inte med i Mål och budget. 

”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna och måluppfyllelsen är oförändrad.”     (Årsredovisningen 2015, sidan 
20).  

Kommentar: Om målet gäller kommuninvånarnas uppfattning, har ju inte företagens uppfattning med målet att göra, se indikator 
2 i Årsredovisningen.  
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Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt 

    

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Kommunens ekonomiska 
resultat, i % av kommunens 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

 Kommunens ekonomiska 
resultat, i % av kommunens 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

2,1 % 7,8 %  

 Handläggningstid för bygglov  Handläggningstid för bygglov 30 20  

 Handläggningstid för 
serveringstillstånd* =) 

 Handläggningstid för 
serveringstillstånd, 
genomsnitt antal dagar =) 

42  53*  

 Andelen sociala utredningar 
som är slutförda inom den 
lagstadgade tiden 

 Andelen sociala utredningar 
som är slutförda inom den 
lagstadgade tiden 

92 % 92 %  

 Andelen tomställda lokaler  Andelen tomställda lokaler 2,7 % 4,0 %  

 Kostnad/betygspoäng i skolan  Kostnad/betygspoäng i skolan 345 342  

 Uppfylld platsgaranti för 
förskoleplats 

 Uppfylld platsgaranti för 
förskoleplats 

100 % 100%  

*Eftersom det är Södertälje kommun som sköter detta på Nynäshamns kommuns uppdrag, bör det inte ingå i mål för Nynäshamns kommun.  =) Denna skillnad i 

indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också. 

Resultat för Mål 11: 3 indikatorer går åt rätt håll. 2 indikatorer är oförändrade. 2 indikatorer går åt fel håll.   

Slutsats: Målet är inte uppnått. ”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna och måluppfyllelsen går åt rätt 
håll.”        (Årsredovisningen 2015, sidan 22).  
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Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande 

                                                            (Siffra inom parentes för senaste år 2014  
                                                                                                              som jämförelse om inget annat år anges)  

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andelen förskolor som 
systematiskt använder 
pedagogisk dokumentation 

 Andelen förskolor som 
systematiskt använder 
pedagogisk dokumentation 

100 % 100 %       * 

 Andelen förskollärare  Andel förskollärare med 
förskollärarexamen 

37% -----** -----*** 

 Andelen föräldrar som uppger 
att de fått en god introduktion i 
förskolan, tillsammans med sina 
barn 

 Andelen föräldrar som 
uppger att de fått en god 
introduktion i förskolan, 
tillsammans med sina barn 

(95,0% år 2013) 88,0%  

 Andelen föräldrar som uppger 
att de känner till förskolans plan 
mot diskriminering och 
kränkande behandling 

 Andelen föräldrar som 
uppger att de känner till 
förskolans plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling 

(64,0% år 2013) 57,5%  

 Andelen föräldrar som uppger 
att de och deras barn får vara 
med att påverka förskolans 
verksamhet 

 Andel vårdnadshavare som 
uppger att de är nöjda med 
sina möjligheter att påverka 
förskolans verksamhet 

(79,0% år 2013) 73,9%  

  



Bilaga 2 
 

Sida 25 av 36 
 

Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andelen föräldrar som uppger 
att deras barn stimuleras till 
utveckling och lärande, utifrån 
sina förutsättningar och behov 

 Andelen föräldrar som 
uppger att deras barn 
stimuleras till utveckling och 
lärande, utifrån sina 
förutsättningar och behov 

(91,0% år 2013) 81,1%  

*Kan inte förbättras. ** Kommunen borde själva kunna svara på vilken utbildning deras personal har ***Värde blir tillgängligt april 2016.  

 

Resultat för Mål 12: 1 indikator är inte mätt, trots att kommunen borde veta vilken utbildning deras lärare har. Ingen indikator går 
åt rätt håll och 1 indikator är oförändrad. 4 indikatorer går åt fel håll. 

Slutsats: Målet är inte uppnått.  

”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna är sämre men att måluppfyllelsen går åt rätt håll.”          
(Årsredovisningen 2015, sidan 23).  

Kommentar: Återigen är det indikatorerna som mäter måluppfyllelsen och om dessa går åt fel håll, kan inte måluppfyllelsen gå åt 
rätt håll.  
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Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras 

                                                             

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andel elever som uppnår 
kunskapskraven när de lämnar 
årskurs 3 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Elever i åk 3 som klarar alla 
delprov för ämnesproven i 
SV, Sv2 och MA, kommunala 
skolor, genomsnittlig andel* 

69% 77%  

 Andelen elever som lämnar 
årskurs 6 med minst betyget E i 
alla ämnen 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Andelen elever i åk 6 med 
lägst betyg E för 
ämnesproven i SV, Sv2, EN 
och MA, kommunala skolor, 
genomsnittlig andel* 

92% 92%  

 Andelen elever som lämnar 
årskurs 9 med minst betyget E i 
alla ämnen 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Elever i åk 9 med minst 
godkänt i svenska, 
matematik, och engelska, 
kommunala skolor* 

87% 84%  
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Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Det salsaviktade meritvärdet i 
årskurs 9 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Meritvärde i åk. 9 
(lägeskommun, 
genomsnittligt värde) 

202,0 214,0  

 Andelen elever som lämnar 
gymnasieskolan med slutbetyg 

 Andelen elever som lämnar 
gymnasieskolan med 
gymnasieexamen 

86% 78%  

 Gymnasieelevernas 
genomsnittliga betygspoäng 

 Gymnasieelevernas 
genomsnittliga betygspoäng 

13,4 12,9  

 Andelen elever som klarar sin 
gymnasieutbildning på tre år 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 3 år, inkl. IM, 
lägeskommun* 

53% 50%  

Indikator saknas Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år inkl. 
IM, lägeskommun* 

38% 27%  

 Andelen 24-åringar som 
uppnått högskolebehörighet 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 
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Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andelen elever som når målen 
för sina SFI-studier inom 525 
timmar 

 Andelen elever som når 
målen för sina SFI-studier 
inom 525 timmar 

62% 93%  

 Andelen familjehemsplacerade 
barn som uppnår 
kunskapsmålen 

 Andelen 
familjehemsplacerade barn 
som uppnår kunskapsmålen 

79% 67%  

 Andelen lärare med 
behörighet 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Andelen lärare med 
pedagogisk högskoleexamen 
i grundskola, lägeskommun 

75,9% 71,5%  

 Andelen simkunniga elever, 
enligt kunskapskraven i årskurs 
6 

 Andelen simkunniga elever, 
enligt kunskapskraven i 
årskurs 6 

94,5 % 99,5%  

*Indikatorerna har omformulerats pga Skolverkets nya sätt att mäta. 

Resultat för Mål 13: 7 indikatorer saknas i Mål och budget. 7 indikatorer saknas i årsredovisningen. 7 indikatorer går åt fel håll.  1 
indikator är oförändrad och 4 indikatorer går åt rätt håll. 

Slutsats: Målet går inte att bedöma.  

”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna är oförändrade och att måluppfyllelsen behöver utvecklas ytterligare.”   
(Årsredovisningen 2015, sidan 25).       
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Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och 
fritidsaktiviteter 

                                                 (Siffra inom parentes för senaste år 2014  
                                                                                                              som jämförelse om inget annat år anges)  

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Index i 
medborgarundersökning 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

Indikator saknas  Medborgarnas uppfattning om 
fritidsmöjligheter i kommunen 
(index) 

(56 år 2013) 56  

 Andel ungdomar 7-20 år som 
deltar i föreningsaktivitet 

 se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/invånare 7-20 år - flickor 

21 -----* ----- 

se ovan  Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/invånare 7-20 år - pojkar 

28 -----* ----- 

 Antal föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet för 
ungdomar 7-20 år 

 Antal föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet för 
ungdomar 7-20 år 

28 28  

 Antal besök på/i: se nedan se nedan se nedan se nedan 

 Bibliotek, per invånare  Bibliotek, per invånare 6,11 5,74  

 Fritidsgårdar, per invånare i 
åldern 13-19 år 

 Fritidsgårdar, per invånare i 
åldern 13-19 år 

4,46 5,15  
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*Uppgift blir tillgänglig först i oktober 2016. Indikatorerna ersätter indikatorn om andel ungdomar som deltar i fritidsaktiviter.  

Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och 
fritidsaktiviteter  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Antal besök på/i: Se nedan se nedan se nedan se nedan 

 Simhall, per invånare  Simhall, per invånare 1,13 1,13  

 Kulturbuss, per invånare Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

 Konsthall, per invånare  Konsthall, per invånare 0,65 0,55  

 Andelen barn och ungdomar 
som deltar i kulturskolans 
verksamhet 

 Andelen barn och ungdomar 
som deltar i kulturskolans 
verksamhet 

20% 17%  

 

Resultat för Mål 14: 2 indikatorer är saknas i årsredovisningen. 1 indikator saknas i Mål och budget. 2 indikatorer är inte mätta. 1 
indikator går åt rätt håll. 3 är indikatorer är oförändrade. 3 indikatorer går åt fel håll.  

Slutsats: Målet är inte uppnått.  

”Den sammanfattande bedömningen görs att indikatorerna är oförändrade och måluppfyllelsen behöver utvecklas ytterligare.”   

    (Årsredovisningen 2015, sidan 26).   
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Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt 
sätt 

            (Siffra inom parentes för senaste år 2014  
                                                                                                              som jämförelse om inget annat år anges)  

Mål och Budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Invånarna som upplever att 
de utsätts för diskriminering 
(brukarundersökning, 
medborgarundersökning ny 
fråga) 

 Indikator saknas  Indikator 
saknas 

 Indikator 
saknas 

 Indikator 
saknas 

Indikator saknas  Andel brukare inom 
individ- och 
familjeomsorgen och 
funktionshinderområdet 
som upplever att de 
blivit utsatta för negativ 
särbehandling 

6% 14%  

 Andel invånare som 
upplever att kommunens 
anställda ger dem ett bra 
bemötande 

 Andel invånare som 
upplever att kommunens 
anställda ger dem ett bra 
eller godtagbart 
bemötande 

(2013, 80%) - 75%  
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Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt 
(forts.) 

Mål och Budget 2015 Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andel elever som uppger att 
alla behandlas likvärdigt 
oberoende av kön, sexuell 
läggning, social eller kulturell 
bakgrund =) 

 Indikator saknas =) Indikator saknas Indikator saknas Indikator saknas 

 Indikator saknas  Andelen elever som 
uppger att de inte blir 
kränkta eller illa 
behandlade i skolan 

89% 90%  

 Indikator saknas  Andelen elever som 
uppger att deras lärare 
ger flickor och pojkar 
samma förutsättningar 

85% 84%  

 Hemtjänsttimmar fördelning 
per kvinna och man 

Se nedan se nedan se nedan se nedan 

 se ovan  Hemtjänsttimmar per 
man, genomsnitt 
timmar/vecka 

7,77 6,90 Går ej att bedöma* 

 se ovan  Hemtjänsttimmar per 
kvinna, 
genomsnitt/vecka 

8,18 8,90 Går ej att bedöma* 

=) Denna skillnad i indikatorn mellan mål och budget och årsredovisningen fanns för 2014 också. 
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* Det går inte att bedöma om kommunens verksamhet bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt utifrån detta. 
Antalet hemtjänsttimmar utgår från behovet. Fler kvinnor lever längre och får förmodligen ett ökat behov pga 
högre ålder. Går resultatet av indikatorn åt rätt håll om antalet hemtjänsttimmar för män ökar eller minskar? 
Antalet timmar för män har minskat. Hur ska man tolka det ur jämställdhetsperspektiv? Antalet timmar för kvinnor 
har ökat. Hur ska man tolka det ur jämställdhetsperspektiv? Resultatet av dessa indikatorer kan bara visa antalet 
hemtjänsttimmar per vecka för män respektive kvinnor och man kan jämföra om det har ökat eller minskat under 
olika år.  

 

Resultat för Mål 15: 2 indikatorer saknas i årsredovisningen, men finns i Mål och budget och 3 indikatorer saknas i Mål och 
budget, men finns i årsredovisningen. Eventuellt är en av dem delvis liknande en av indikatorerna i årsredovisningen, men det går 
inte att bedöma. 2 indikatorer går inte att bedöma. 1 indikator går åt rätt håll och 3 indikatorer går åt fel håll.  

Slutsats: Målet går inte att bedöma. ”Den samlade bedömningen är att indikatorerna och måluppfyllelsen är fortsatt på en 
bra nivå men kan bli bättre.”           (Årsredovisningen 2015, sidan 27). 
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Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

 motivation  HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
motivation 

80 79  

 ledarskap  HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
ledarskap 

81 79  

 styrning  HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
styrning 

82 80  

 Antal/andel medarbetare 
som upplever att de utsatts 
för kränkningar eller hot och 
våld i arbetet 

se nedan se nedan se nedan se nedan 

se ovan  Andelen medarbetare som 
upplever att de utsätts för 
kränkningar av brukare, 
kunder, barn och elever 

23,8%* 23,9%*  

se ovan  Andelen medarbetare som 
upplever att utsatts för våld 
och hot i arbetet 

18,0% 18,0%  

*0,1 % är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad. 
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Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare  (forts.) 

Mål och Budget 2015  Årsredovisning 2015    

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat 

 Andel medarbetare som 
rekommenderar kommunen 
som arbetsgivare 

 Andel medarbetare som 
rekommenderar kommunen 
som arbetsgivare 

69,7% 72,3%  

 Väl fungerande SAM-arbete 
(systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator saknas 

Indikator saknas  Andelen medarbetare som 
har en tillfredsställande 
fysisk arbetsmiljö 

89% 88%  

Indikator saknas  Andelen medarbetare som 
har en tillfredsställande 
psykosocial arbetsmiljö 

88% 86%  

 Sjukfrånvaro se nedan se nedan se nedan se nedan 

 Korttidsfrånvaro  Sjukfrånvaro - 
Korttidsfrånvaro 

2,4% 2,5%*  

 Långtidsfrånvaro  Sjukfrånvaro - 
Långtidsfrånvaro 

57,2% 59,3%  

 Personalomsättning  Personalomsättning 9,5% 10,2%  

*0,1 % är så liten skillnad att man inte kan tala om skillnad. 

Resultat för Mål 16: 1 indikator saknas i årsredovisningen och 2 indikatorer saknas i Mål och budget. Eventuellt är en av dem 
delvis liknande en av indikatorerna i årsredovisningen, men det går inte att bedöma. 1 indikatorer går åt rätt håll. 3 är oförändrade. 
7 indikatorer går åt fel håll.  
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Slutsats: Målet går inte att bedöma.  

”Den samlade bedömningen är att indikatorerna och måluppfyllelsen gällande HME är oförändrad på en bra nivå men kan 
förbättras ytterligare.          Medan indikatorerna för sjukfrånvaro är på en oroande hög nivå.”        (Årsredovisningen, sidan 29). 


