
 
 

[Skriv text] 
 

BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED 

ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)  

Sammanfattning: Endast ett mål, mål 8 kan anses uppfyllt helt. För tre mål går hälften eller mer än hälften av indikatorerna åt rätt håll.  För 
tre mål; mål 6, 11 och 12 finns inga indikatorer uppfyllda (eller så är de inte mätta eller stämmer inte överens med indikatorerna för dessa mål 
i Mål och budgetdokumentet.  
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MÅLOMRÅDE: ATTRAKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN  

 

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

 
Förklaring:    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 2014 eller 2015)  
  
 ej mätt =  visar att ingen mätning har gjorts av resultatet av indikatorn eller att indikatorn inte kan jämföras med tidigare år 
 
Citat från Årsredogörelsen 2016 visar bedömningen av indikatorerna och måluppfyllelsen. Följande symboler används i 
Årsredogörelsen:   = Resultatet går åt rätt håll     = Resultatet är oförändrat             = Resultatet går åt fel håll 
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Mål och budget 2016 Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

 Andelen förvärvsarbetande i 

kommunen 

(förvärvsfrekvens 20-64 år) 

 Andel förvärvsarbetande 20-64 år 78,7 % 79,4% -* ej mätt 

 Andelen arbetslösa i 

kommunen (16-64 år) 
 Andel arbetslösa 16-64 år 6,1% % 5,9 % 5,6%  

 Andelen arbetslösa 

ungdomar 18-24 år  
 Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år   ny ej mätt 

 Andel av befolkningen som 

får ekonomiskt bistånd (källa 

SCB) 

 Andel av befolkningen som får 

ekonomiskt bistånd 

4,4% 4,8% ** ej mätt 

*Uppgifter tillgängliga i dec. 2017.  

**Försäkringskassan, årsuppgiften tillgänglig juli 2017.  

 

 

 Resultat:  
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Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt rätt håll.”         (sidan 7 i Årsredovisningen 2016).  

 
 

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

 

Mål och budget 2016 Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 

2016 

 

 Antalet nystartade 
företag 

 Antalet nystartade 
företag 

209 180 240  

 Nöjd-Kund-Index för 
företagare  

 Företagens omdöme om 
kommunens 
myndighetsutövning 
(samtliga 
verksamhetsområden, 
NKI) 

- 65 65  

 Antal sysselsatta i 
näringslivssektorn (antal 
arbetstillfällen) 

 Antal sysselsatta i 
näringslivssektorn 

4 820 4 860 * ej mätt 

 Omsättning i aktiebolag 
registrerade i 
Nynäshamns kommun 

 Omsättning i aktiebolag 
registrerade i 
Nynäshamns kommun 

2 827 
670 

3 204 323 ** ej mätt 

 Antal sysselsatta i 
kommunen, samtliga 
sektorer (antal 
arbetstillfällen) 

 Antal sysselsatta, samtliga 
sektorer  

7 245 7 275 * ej mätt 

* SCBs Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), värde tillgängligt dec. 2017. ** SCB Nära, uppgiften tillgänglig januari 2018. 
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Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”        (Årsredovisningen 2016, s. 9). 
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Mål 3. Antalet invånare i Nynäshamns kommun ökar genom bl. a. byggande av nya och attraktiva 
bostäder 

                                                                                                                       

Mål och budget 2016 Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

 

 Befolkningsutveckling  Befolkningsutveckling 0,9% 1,7 % 0,9 %  

 Antalet färdigställda bostäder 
(bostäder med slutbesked) 

 Antalet färdigställda bostäder 
(bostäder med slutbesked) 

141 86 105  

 Andelen invånare som uppger 
att de kan rekommendera 
vänner och bekanta att flytta 
till Nynäshamn 

 Medborgare som kan 
rekommendera flytt till 
kommunen (index) 

- 55 57  
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Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt rätt håll.”         (Årsredovisningen 2016, sidan 10).  
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Mål 4. Nynäshamns kommun upplevs som attraktivt och tryggt   

 

Mål och Budget 2016 
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer                    Indikatorer Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

 

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

ej 
mätt 

52 55  

 Trygghetsindex från 
trygghetsmätningen 

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

1,88 ej mätt 2,06  

 Antalet anmälda brott/ 
100 000 invånare 

 Antalet anmälda brott/100 000 
invånare 

12 434* 13 420 11 789  

 Hur trygga känner sig 
medborgarna i kommunen? 
(index) 

 Medborgarnas uppfattning om 
tryggheten i kommunen (index) 

ej 
mätt 

57 59  

 Antalet besök på turistbyrån  Antalet besök i turistbyrån 55 019 56 068 63 166  

 Antalet gästnätter i kommunen  Antalet gästnätter i kommunen 20 922 21 479 ** ej mätt 

 Båtgästernas helhetsintryck av 
gästhamnen 

 Båtgästernas helhetsintryck av 
gästhamnen (skala 1-6) 

4,8 5,2 5,2  

*Från 2015 års årsredovisning.  
** HUI marknadsundersökning om turismen, värde tillgängligt i april 2017.  
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Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt fel håll”        (Årsredovisningen 2016, sidan 11). 
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Mål 5. Kommunikationerna till och från, samt inom Nynäshamn upplevs som bra och tillgängliga 

 

Mål och Budget 2016  Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

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

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

(58 år 2013) 53 51  

 Medborgarnas 
uppfattning om 
kommunens gator och 
vägar (index) 

 Medborgarnas 
uppfattning om 
kommunens gator och 
vägar (index) 

(45 år 2013) 49 50  

 Medborgarnas 
uppfattning om 
kommunens gång- och 
cykelvägar (index) 

 Medborgarnas 
uppfattning om 
kommunens gång- och 
cykelvägar (index) 

(46 år 2013) 50 51  

 Status på kommunens 
vägar (underhållsskuld) 

 Status på kommunens 
vägar (underhållsskuld, 
miljoner kr. Kostnad för 
att reparera befintliga 
skador). 

17 17 17  
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Resultat: 

 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”         (Årsredovisningen 2016, sidan 11).   
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MÅLOMRÅDET: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

 

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

 

Mål och Budget 2016 
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer 
                   

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Valdeltagandet vid 
allmänna val 

 Valdeltagande i allmänna 
val - Riksdag 

85,01% ej mätt ej mätt ej mätt 

 Nöjd-Inflytande-Index (NRI)  Medborgarnas uppfattning 
om möjligheten till 
inflytande i kommunen 
(nöjd-inflytande-index) 

(37 år 2013)  34 33  

 Hur väl möjliggör 
kommunen för 
medborgarna att delta i 
kommunens utveckling? 

 Indikator saknas 54 - - ej mätt 

 Indikator saknas  Möjlighet till 
medborgardelaktighet* 

54% 63% 61%  

*Andel av maxpoäng, baserat på 18 frågor om delaktighet. 
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Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultat är oförändrat”.      (sidan 13 i Årsredovisningen för 2016).  
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Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa 

  

Mål och Budget 2016  Årsredovisning 2016     

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Självskattad hälsa 
(Stockholms läns 
landsting) 

 Självskattad hälsa, andel 
kommuninvånare i 
åldern 16-84 år som 
bedömer sitt allmänna 
hälsotillstånd som bra 
eller mycket bra.  

64% ej mätt * ej mätt 

 Ohälsotal (SCB)  Ohälsotal, dagar  31,8 32,7 32,6  

 Andelen tobaksfria 
ungdomar i årskurs 9 

indikator uppdelad på kön, 
se nedan 

ej mätt ej mätt ej mätt ej mätt 

indikator saknas  Andel tobaksfria 
ungdomar i årskurs 9 - 
flickor 

(80% år 2012) ej mätt ej mätt 82% 

indikator saknas  Andelen tobaksfria 
ungdomar i årskurs 9 - 
pojkar 

(84% år 2012) ej mätt ej mätt 88% 

 Andelen alkoholfria 
ungdomar i årskurs 9 

indikator saknas indikator 
saknas 

indikator saknas indikator 
saknas 

indikator saknas 

indikator saknas  Andelen alkoholfria 
ungdomar i årskurs 9 - 
flickor 

(40% år 2012) ej mätt ej mätt 53% 

indikator saknas  Andelen alkoholfria 
ungdomar i årskurs 9 - 
pojkar 

(39% år 2012) ej mätt ej mätt 66% 
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*Folkhälsoenkäten via Folkhälsomyndigheten, genomförs vart fjärde år.  

Mål 7. Kommuninvånarna har en bra hälsa (forts.) 

  

Mål och Budget 2016  Årsredovisning 2016     

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Alkoholrelaterad 
dödlighet för kvinnor 

 Alkoholrelaterad 
dödlighet för kvinnor, 
per 10.000 invånare från 
15 år 

1,2 ** ** ej mätt 

 Alkoholrelaterad 
dödlighet för män 

 Alkoholrelaterad 
dödlighet för män, per 
10.000 invånare från 15 
år 

4,7 ** ** ej mätt 

 Medellivslängd för män  Medellivslängd för män 79,0 79,1 *** ej mätt 

 Medellivslängd för 
kvinnor 

 Medellivslängd för 
kvinnor 

81,9 82,8 *** ej mätt 

  
**Försening i Socialstyrelsens statistikproduktion. Värdet för år 1 ska vanlightvis finnas tillgängligt i januari år 3, nu i stället hösten 
2017. 
***Folkhälsomyndighetens, uppgifter tillgängliga v.12 2017.  
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Resultat:  

 
 

 
Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt fel håll.”       (Årsredovisningen 2016, sidan 14-15). 
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Mål 8. Kommunens verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt 
samhälle  

Mål och Budget 2016  Årsredovisning 2016     

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Andelen inköpta 
ekologiska livsmedel i 
den kommunala 
organisationen 

 Andelen inköpta 
ekologiska livsmedel i 
den kommunala 
organisationen 

10,8 % 19,3 % 31%  

 Andelen fossilbränslefria 
bilar i kommunen och 
helägda bolag (ägda och 
leasade) 

 Andelen 
fossilbränslefria bilar i 
kommun och helägda 
bolag (ägda och 
leasade) 

Ej mätt 2 % 4%  

 Andelen 
miljödiplomerade 
förskolor och skolor 

 Andelen 
miljödiplomerade 
förskolor och skolor 

22 % 22 % 31%  

 Förändring av 
energianvändning i 
kommunens 
verksamheter och 
helägda bolag (sedan 
2009) 

 Förändring av 
energianvändning i 
kommunens 
verksamheter och 
helägda bolag (sedan 
2009) 

1 % Ej mätt -6,7  
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Resultat:  

 

 
Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”        (Årsredovisningen 2016, sidan 15).  
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Mål 9. Kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas 

Mål och Budget 2016  Årsredovisning 2016     

Indikatorer               Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Andelen ny bebyggelse 
som kan anslutas till 
kommunalt VA 

 Andelen ny bebyggelse 
som kan anslutas till 
kommunalt VA 

95% ej mätt 90%  

 Andelen kväve och 
fosforbelastning i 
kommunens vattendrag 

 Andelen kväve och 
fosforbelastning i 
kommunens 
vattendrag 

40% ej mätt ej mätt ej mätt 

 Andelen inventerade 
avlopp i kommunen 

 Andelen inventerade 
avlopp i kommunen 

8, 0 % 20, 0 % 17,0%  

 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 % ej mätt ej mätt 

 Andel skyddad natur 
(av kommunens totala 
areal) 

 Andel skyddad natur 7% ej mätt 11%  

 Andel ekologiskt odlad 
åkermark 

 Andel ekologiskt odlad 
åkermark 

11% ej mätt 11%  

 Antalet bokningsbara 
aktiviteter med natur- 
och kulturinriktning 

 Antalet bokningsbara 
aktiviteter* 

Ny 
indikator 

39 41  

  



 

2017-05-10 Sorundandet Nynäshamns kommunparti Sida 21 av 39 

 

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

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

0 3 2  

*Det är synnerligen oklart vad antalet bokningsbara aktiviteter innebär och om kommunen ens kan påverka detta.  
**Kommunen kan inte påverka hur många företag som startar guidade turer med natur- och kulturinriktning och därför ska 
denna indikator inte finnas med.  

Det finns anledning att starkt ifrågasätta hur kommunen kan påverka hur många företag som startar med guidade turer eller 
antalet bokningsbara aktiviteter med natur- och kulturinriktning. Det är knappast inte ett mål för kommunens verksamhet.  

Resultat:  

 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”      (Årsredovisningen 2016, sidan 16).   
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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 2016 
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Tillgänglighet telefon  Tillgänglighet per telefon, 
andel som får svar på en 
enkel fråga 

46% 39% 36%  

 Tillgänglighet e-post  Tillgänglighet e-post, andel 
som får svar inom två dagar 

76% 70% 89%  

 Medborgarnas uppfattning 
om kommunens 
bemötande (index) 

 Medborgarnas uppfattning 
om kommunens bemötande, 
skala 1-10, medelvärde 

(6,5 år 2013) 6,0 6,0  

 Medborgarnas uppfattning 
om kommunens service 
(index) 

 Medbogarnas uppfattning 
om kommunens service, 
skala 1-10, medelvärde 

(6,2 år 2013) 5,8 5,8  
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Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”         (Årsredovisningen 2016, sidan 17).   
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Mål 11. Nynäshamns kommun bedriver verksamheten effektivt 

    

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 
2014 

Utfall 2015 Utfall 2016  

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

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

2,1 % 7,8 % 1,7%  

 Vad kostar verksamheten, 
avvikelse från 
standardkostnad 

 Vad kostar verksamheten, 
avvikelse från 
standardkostnad 

-13,7 -13,6 ej mätt* ej mätt 

 Ramavtalstrohet  Ramavtalstrohet ej mätt ej mätt ej mätt* ej mätt 

 Företagens nöjdhet med 
kommunens effektivitet vid 
myndighetsutövning 

 Företagen omdöme om 
kommunens effektivitet vid 
myndighetsutövning (NKI). 

ej mätt 67 ej mätt ej mätt 

*SKL, Sveriges kommuner och landsting, värdet finns tillgängligt i slutet av juni 2017.  
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Resultat: 

 

 Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt rätt håll.”        (Årsredovisningen 2016, sidan 18).  
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Mål 12. Nynäshamns förskolor erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande 

                                                             

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

 Föräldrar som uppger att 
barnet stimuleras till 
utveckling och lärande 
utifrån barnets behov 
(medelvärde, skala 1-4) 

 Vårdnadshavare som 
uppger att barnet 
stimuleras till utveckling 
och lärande, utifrån 
barnets behov, skala 1-4, 
medelvärde 

(3,5 år 2013) 3,2 ej mätt ej mätt 

 Föräldrar som uppger att 
förskolan stimulerar 
barnens språkutveckling 
(medelvärde, skala 1-4) 

 indikator saknas indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

 Föräldrar som uppger att 
barnet får grundläggande 
begrepp inom matematiken 
i förskolan (medelvärde, 
skala 1-4) 

 indikator saknas indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

 Föräldrar som uppger att 
barnet får lära om 
naturvetenskap och teknik i 
förskolan (medelvärde, 
skala 1-4) 

 indikator saknas indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 
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Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

 Antal barn per personal i 
kommunens förskolor 
(planerade) 

 Antal barn per personal i 
kommunens förskolor 
(planerade) 

5,7 5,9 ej mätt* ej mätt 

 Antal barn per personal i 
kommunens förskolor 
(faktiska) 

 Antal barn per personal i 
kommunens förskolor 
(faktiska) 

4,8 5,1 ej mätt* ej mätt 

 Andel förskollärare med 
legitimation 

 Andel årsarbetare med 
förskollärarexamen 

37% 35% ej mätt ej mätt** 

 SCB och Skolverket, värdet blir tillgängligt v. 15 2017. 
** Skolverket mäter sedan 2014 andel med förskollärarexamen i stället för andel med förskollärarutbildning. Värde för 2016 blir 
tillgängligt i april 2017.  
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Resultat:  

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”          (Årsredovisningen 2016, sidan 19).  
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Mål 13. Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamhet förbättras 

                                                             

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Resultat nationella prov 
årskurs 3 

Indikator saknas 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% 67%  

 Resultat nationella prov 
årskurs 6 

Indikator saknas 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 

92% 92% ej mätt ej mätt 

 Genomsnittligt meritvärde 
årskurs 9 (lägeskommun, 
genomsnittligt värde) 

Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

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

202,0 214,0 217,6  
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Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Indikator saknas  Andel elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen 

76% 77% 78%  

 Andelen elever som uppnår 
kunskapskraven när de 
lämnar årskurs 3 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

 Andel elever som lämnar 
gymnasieskolan med 
gymnasieexamen, totalt 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

 Indikator saknas  Andel elever som 
lämnar 
gymnasieskolan med 
gymnasieexamen 
inom tre år, totalt 

54% 55% 62%  

 Andel elever som lämnar 
gymnasieskolan med 
gymnasieexamen, exklusive 
IM 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

 Indikator saknas  Andel elever som 
lämnar 
gymnasieskolan med 
gymnasieexamen 
inom tre år, exklusive 
IM 

65% 61% 70%  
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Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Resultat 

 Andel elever i 
högskoleförberedande 
program i Nynäshamns 
gymnasium med 
grundläggande behörighet 
till universitet eller 
högskola 

Indikator saknas Indikator saknas Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

Indikator 
saknas 

 Indikator saknas  Andel elever som går 
ut ett högskole-
förberedande 
program i 
Nynäshamns 
gymnasium med 
gymnasieexamen 

99% (enl. 
årsredovisningen) 
91% enligt BUNs 

årsredovisning 

75% 81% (enl. 
årsredovis-

ningen) 
80,9% enligt 

BUNs 
årsredovisning 

 

 RKA (Rådet för kommunala analyser) och Skolverket har ej tagit fram värdet för 2016.  
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Resultat:  

Samtliga 14 indikatorer har omformulerats mellan mål och budget och årsredovisningen. Det är t.ex. skillnad mellan de elever 
som går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen och de som gör det på 3 år.  

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”  (Årsredogörelsen 2016, sidan 20).       
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Mål 14. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången och möjligheterna till bra kultur- och fritidsaktiviteter
    

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

Medborgarnas nöjdhet 
med möjligheten att utöva 
fritidsintresse 
(medelvärde, skala 1-10) 

 Hur nöjda är medborgarna 
med möjligheten att utöva 
fritidsintressen, skala 1-10, 
medelvärde 

(7,3 år 2013) 7,2 7,2  

 Flickor i åk 8 som anser att 
det finns bra 
fritidsaktiviteter (skala 1-4) 

 Flickor i åk 8 som anser att 
det finns bra 
fritidsaktiviteter (skala 1-4) 
medelvärde 

2,5 2,6 2,8  

 Pojkar i åk 8 som anser att 
det finns bra 
fritidsaktiviteter (skala 1-4) 

 Pojkar i åk 8 som anser att 
det finns bra 
fritidsaktiviteter (skala 1-4) 
medelvärde 

2,7 2,7 2,6  

 Flickor i åk 8 som deltar 
aktivt i föreningsverksamt 
(skala 1-4) 

 Flickor i åk 8 som deltar 
aktivt i föreningsverksamt 
(skala 1-4) medelvärde 

2,3 2,7 2,5  

 Pojkar i åk 8 som deltar 
aktivt i föreningsverksamt 
(skala 1-4)  

 Pojkar i åk 8 som deltar 
aktivt i föreningsverksamt 
(skala 1-4) medelvärde 

2,9 2,4 2,4  

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

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

21 24 ej mätt* ej mätt 
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Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

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

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

28 26 ej mätt* ej mätt 

* Riksidrottsförbundet, värde för 2016 blir tillgängligt oktober 2017. 

Resultat: 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”              (Årsredovisningen 2016, sidan 21).  
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Mål 15. Nynäshamnarna upplever att kommunens verksamheter bedrivs på ett jämställt och jämlikt sätt  

       

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

 Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg – 
ej behandlats kränkande 

 indikator saknas indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator saknas 

 indikator saknas  Brukarbedömning inom 
hemtjänst äldreomsorg – 
får ett gott bemötande 

99% 98% 99%  

 Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg – ej 
behandlats kränkande 

 indikator saknas indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator 
saknas 

indikator saknas 

 indikator saknas  Brukarbedömning inom 
särskilt boende 
äldreomsorg – får ett gott 
bemötande 

94% 95% 95%  

 Hemtjänsttimmar per 
kvinna, genomsnitt/vecka 

 Hemtjänsttimmar per 
kvinna, genomsnitt/vecka 

8,18 8,90 7,10 Går ej att 
bedöma* 

 Hemtjänsttimmar per 
man, genomsnitt 
timmar/vecka 

 Hemtjänsttimmar per man, 
genomsnitt timmar/vecka 

7,77 6,90 6,10 Går ej att 
bedöma* 

*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 
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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: 

 

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet är oförändrat.”           (Årsredovisningen 2016, sidan 22).   
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Mål 16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare 

Mål och Budget 2016
  

Årsredovisning 2016     

Indikatorer Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016  

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
motivation 

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
motivation 

80 79 80  

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
ledarskap 

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
ledarskap 

81 79 80  

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
styrning 

 HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) 
styrning 

82 80 80  

 Sjukfrånvaro  Sjukfrånvaro 7,6 8,6 8,6  
 Andelen medarbetare som 

rekommenderar 
kommunen som 
arbetsgivare 

 Andel medarbetare som 
rekommenderar 
kommunen som 
arbetsgivare 

69,7% 72,3% 73,6  

 Personalomsättning  Personalomsättning 9,5 10,2 12,0%  
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Resultat: 

  

 

Bedömning enligt årsredovisningen: ”Resultatet går åt rätt håll”.          ”Men indikatorerna för sjukfrånvaro är på en oroande hög 
nivå.”   (Årsredovisningen, s. 23) 


