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Inriktningsmål och mått 

Att med medborgaren i fokus ge ett rikt och attraktivt fritids- och kulturutbud och med 

glädje möta boende och besökare i alla åldrar utifrån deras behov. Tillgängligheten ska vara 

god för alla och medborgarna ska ha inflytande. Kränkningar ska inte förekomma och verk-

samheten ska genomsyras av kulturell och interkulturell förståelse 

Mått Målvärde 

Fritidsgårdens öppettider 

Fritidsgårdens öppettider. Timmar/vecka. Källa: Egen undersök-

ning  

12 

Simkunniga elever. 

Andel simkunniga elever åk. 6. Andel i % Källa: Egen undersök-

ning  

100% 

Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på vardagar 

Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på vardagar. Antal tim-

mar/vecka Källa: SKL:s projekt KKiK.  

6 

Bibliotekets öppettider inklusive ”meröppet”, utöver 08-17 

på vardagar 

Bibliotekets öppettider inklusive ”meröppet”, utöver 08-17 på 

vardagar. Antal timmar/vecka. Källa: SKL:s projekt KKiK.  

15 

Idrott- och motionsanläggningar 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens anläggningar, 

öppettider och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar. 

Skala 0-100.Källa: Egen undersökning  

65 

Fritidsmöjligheter 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens nöjesutbud, 

kulturutbud, bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till att utöva 

fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång till park och grönområden. 

Skala 0-100.Källa:Egen undersökning  

60 

 

Alla barn och elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksam-

heterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och 

interkulturell förståelse ska främjas i verksamheterna. 

Mått Målvärde 

Plats på önskat placeringsdatum. 

Plats på önskat placeringsdatum, förskola. Andel i %.Källa: SKL:s 

projekt KKiK.  

80% 

Årsarbetare i förskola med pedagogisk högskoleexamen. 

Årsarbetare i förskola med pedagogisk högskoleexamen andel. An-

del i %.Källa: Kolada  

66% 

Vårdnadshavare förskola 

Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola. Medelvärde samtliga frå-

gor, skala 1-100% Källa: Egen undersökning  

85 
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Mått Målvärde 

Upplevelse förskola 

Medborgarnas upplevelse av kommunens förskola. Skala 0-

100.Källa: Egen undersökning  

80 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen. 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen. Andel 

i %.Källa: Statistiska centralbyrån  

66 

Vårdnadshavare fritidshem 

2020 Skolinspektionens enkät. 2022 egen undersökning 

Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare fritidshem. Medelvärde samtliga 

frågor nöjda 1-100% .Källa: Egen undersökning  

85 

 

Alla elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna 

ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkul-

turell förståelse ska främjas i verksamheterna. 

Mått Målvärde 

Elevernas trygghet i grundskola/grundsärskola elevenkät 

Eleverna upplevda trygghet i skolan. Andel elever som anger att 

de är trygga eller ganska trygga. Skala 1-100% Källa: Egen 

undersökning  

85 

Elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkes-

program. Andel i %. Källa: Kolada 
90% 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 

grundskola (1-9) Andel i (%) Källa: Kolada 
90% 

Nöjd som helhet, enkät grundskola. Medelvärde samtliga frå-

gor, skala 1-100. Källa: Egen undersökning 

Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare grundskola  

85 

Medborgarnas upplevelse av kommunens grundskola. Skala 

1-100.Källa: Statistiska centralbyrån 

Nöjd Medborgarindex- grundskola  

80 

 

Verksamheterna ska aktivt verka för ett ansvarsfullt engagemang för alla berördas behov 

och med tillgänglighet för alla. Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt miljötänk och 

kulturell och interkulturell förståelse. 

Mått Målvärde 

Ekologiska livsmedel 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 

första månader. (%) Källa: SKL:s projekt KKiK.  

16% 

Tallrikssvinn, g/person Källa: Egen undersökning 17 

Andel svenskproducerade livsmedel Källa: Egen undersökning 80% 
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