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Inriktningsmål och mått 

Bjurholms kommun ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt så-

väl internt inom den egna organisationen som externt till medborgare, näringsliv och besö-

kare. Kommunen ska verka för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom 

kommunens verksamheter samt vara ett föredöme som arbetsgivare. 

Mått Målvärde 

Bemötande tillgänglighet. 

Helhetsbedömning av kommunens bemötande, tillgänglighet, kon-

takt med tjänstemän och personal i kommunen, inflytande och insyn. 

Skala 0-100  

75% 

Information 

Helhetsbedömning av tillgång till information, tydlighet och webb. 

Skala 0-100 Egen undersökning  

55% 

Heltidsanställda 

Andel heltidsanställda av de månadsavlönade i kommunen. Andel i 

(%)Källa: SKR  

70% 

 

Bjurholm ska ha en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur vilket ska inne-

fatta medborgare, samhällsplanering, bebyggelse, renhållning, VA, trafikmiljö samt IT/bred-

band. 

Mått Målvärde 

Helhetsbedömning av kommunen. 

Hur är kommunen som plats att leva och bo på, förväntningar, hur 

nära ett ideal befinner sig kommunen. Skala 0-100 Källa: Statistiska 

centralbyrån  

90 

Gator och vägar 

Helhetsbedömning av kommunens gator, vägar, underhåll och sköt-

sel, snöröjning och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Egen undersökning  

60 

Gång och cykelvägar 

Helhetsbedömning av kommunens gång och cykelvägar, underhåll 

och skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Källa: Egen 

undersökning  

60 

Vatten och avlopp 

Kommunens dricksvatten, vattenförsörjning och avloppssy-

stem.Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån  

80 

Renhållning 

Kommunens sophämtning, tillgänglighet, renhållning och återvin-

ningscentraler. Skala 0-100 Källa: Egen undersökning  

70 

Kommunikationer 

Helhetsbedömning gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser 

längre resor, möjlighet att transportera sig med bil. Skala 0-100 

Källa: Egen undersökning  

55 
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Mått Målvärde 

Räddningstjänsten 

Medborgarnas upplevelse av räddningstjänsten i kommunen. Skala 

0-100 Källa:Egen undersökning  

90 

Andel hushåll som har tillgång till bredband (100 Mbit/s). 

Andel hushåll som har möjlighet att ansluta sig till bredband. Källa: 

Egen undersökning  

85 

 

Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god tillväxt- och utveckling, 

där väl fungerande integration råder samt allas kompetens tas till vara. 

Mått Målvärde 

Företagsklimatet. Svenskt näringslivs ranking 

Företagsklimatet. Svenskt näringslivs ranking, Sverige. Skala 1-

290Källa: Svenskt näringslivs enkät  

50 
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