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Övergripande resultatmål 2016-2019
Uppgifterna nedan i kolumnen för utfall avser 2014 om inget annat anges. I kolumnen för ansvarig anges förkortningar enligt
följande:
KS = kommunstyrelsen
KoF = kultur- och fritidsnämnden
BoU = barn- och utbildningsnämnden
Soc = socialnämnden
Smbhn = samhällsbyggnadsnämnden
VVAAB = Vingåker Vatten och Avfall AB
Viadidakt = Viadidaktnämnden

MEDBORGARE
Övergripande mål 1.
Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda tilldelaktighet och bemöta medborgarna respektfullt.

Resultatmål

Beskrivning

Indikator/
Nyckeltal

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

Bemötandet till våra
invånare ska förbättras
vid deras kontakter med
kommunen och vår
personal

KKIK
(Kommunens
Kvalitet I
Korthet)

Hur stor andel av
medborgarna som
skickar in en enkel
fråga via e-post får
svar inom två
arbetsdagar.
Hur stor andel av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via
telefon får ett direkt
svar på en enkel
fråga.
Hur stor andel av
medborgarna
uppfattar att de får ett
gott bemötande när
de via telefon ställt en
enkel fråga till
kommunen.

72

100

2019

KS

35

70

2019

KS

79

100

2019

KS

73

100

2019

KS

KKIK

KKIK

Informationen och
servicen på kommunens
hemsida ska förbättras.

KKIK,
informationsindex

Övergripande mål 2.
Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och
uppväxtvillkor samt för alla invånare förutsättningar för bra
levnadsvillkor och en god folkhälsa.

Resultatmål

Beskrivning

Andelen elever med
gymnasiebehörighet ska
öka.

Höjd utbildningsnivå i kommunen.
(Skolverket)

Andelen studerande som
klarar målen i gymnasial
vuxenutbildning ska öka.

Höjd utbildningsnivå i kommunen.
(Skolverket)

Andelen studerande som
klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska
öka.

Höjd utbildningsnivå i kommunen.
(SCB)

Andelen invånare med
eftergymnasial utbildning
ska öka.

Höjd utbildningsnivå
i kommunen
(Viadidakt)

Indikator Utfall
/nyckeltal

Redovisas i Kholm, V-åker och
K-holm
tillsammans kan ej
delas upp.
Redovisas i Kholm, V-åker och
K-holm
tillsammans kan ej
delas upp.
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Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

62

100

2019

BoU

77

100

2019

Viadidakt

42

100

2019

Viadidakt

22

Över
medelvärdet
för länet

2019

Viadidakt

Resultatmål

Beskrivning

Indikator Utfall
/nyckeltal

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

Försörjningsmåttet ska
minska för personer i
arbetsför ålder.

Befolkningens
självförsörjning ska
öka.
(Samordningsförbundet RAR)

Försörjningsmåttet, RAR

Under
medelvärdet
för länet

2019

KS

Sjukpenningtalet bland
kommunens invånare ska
minska.

Befolkningens
hälsotillstånd ska
förbättras.
(KKIK)
(KKIK)

58,09
Vingåker,
56,05
länet
(47,86
riket)
9,0

7,0

2019

KS

6,7

4,0

2019

Soc

3,8
(3,4)

Under
medelvärdet
för riket
Under
medelvärdet
för riket
Under
medelvärdet
för riket

2019

KS

2019

KS

2019

KS

Andelen befolkning som
får försörjningsstöd ska
minska.
Den öppna arbetslösheten
ska minska.

(Arbetsförmedlingen)
(Arbetsförmedlingen)
Integration
(Arbetsförmedlingen)

Ungdomsarbetslösheten ska
minska.
Den öppna
arbetslösheten
för utrikes födda
ska minska.

4,5
(3,4)
15,3
(8,1)

Övergripande mål 3.
Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som
kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.

Resultatmål

Beskrivning

Indikator

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid Ansvarig

Antalet barn i
föreningslivet ska öka.

Barn och
ungdomars
hälsa ska
förbättras och
användning av
droger
minska.
Barn och
ungdomars
hälsa ska
förbättras och
användning av
droger
minska.

Antalet aktiviteter i
föreningslivet för
åldern 5-20 år.

2.985
personer

Ökning
med 10%

2017

KoF

Antalet medlemmar i
ungdomsorganisationer.

1.437
personer

Ökning
med 10%

2017

KoF
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HÅLLBARHET
Övergripande mål 4.
I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Resultatmål

Beskrivning

Andelen av kommunens
fordon som är
miljögodkända ska öka

Indikator

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid Ansvarig

Aktiva
insatser för
hållbar miljö.
(KKIK)

65

100

2019

Hanteringen och
återvinningen av
hushållsavfall ska öka

Aktiva
insatser för
hållbar miljö.
(KKIK)

30
(36)
(2012)

Över
medelvärde

Andelen ekologiska
råvaror ska öka av
kommunens totala inköp
av livsmedel.

Aktiva
insatser för
hållbar miljö.
(Egen
mätning)

29%
(t o m juli
2015)

40%

2016 och månatlig
uppföljning.

KS

Andelen inköp av
närproducerade
livsmedel ska öka av
kommunens totala inköp
av livsmedel.

Aktiva
insatser för
hållbar miljö.
(Egen
mätning)

7% (t o m
juli 2015)

10%

2016 och månatlig
uppföljning.

KS

Kommuninvånarnas
tillgång till
bredband(fiber) ska öka.

(Egen
mätning)

10%

100%

2020

KS

Kostnaderna för
kommunens inköp av
ekologiska livsmedel
som andel av
kommunens totala
kostnad för inköp av
livsmedel, procent.
Kostnaderna för
kommunens inköp av
närproducerade
livsmedel som andel
av kommunens totala
kostnad för inköp av
livsmedel, procent.
Andelen hushåll med
tillgång till bredband.

KS

KS/VVAAB

Övergripande mål 5.
Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
samt effektiva och säkra kommunikationer.

Resultatmål

Beskrivning

Indikator

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

Besöksnäringen ska
fördubblas på tio år.
(2013)

TEM –
Turistekonomisk
mätning.

Antalet svenska
besökare, främst från
StockholmMälardalen, året runt,
kommersiella
övernattningar.

183.186
personer
(2013)

366.372

2023

KS/KoF

TEM –
Turistekonomisk
mätning.
(KKIK)

Antalet utländska
besökare året runt,
kommersiella
övernattningar.

18.847
personer
(2013)

37.694

2023

KS/KoF

2,7

3,3

2019

KS

3,3

4,0

2019

KS

Nystartade företag per
1000 invånare ska öka.
Vingåker kommuns
index i Svenskt
Näringslivs ranking ska
öka.

Svenskt
Näringsliv
(index)

Resultatmål

Beskrivning

Indikator

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

Kommunikationen
mellan företag och
kommunen som
myndighet ska
underlättas.

NKI – Nöjd
Kund Index

Kommunen ska
aktivt arbeta för god
service till alla
företag.

62

67

2019

KS
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MEDARBETARE
Övergripande mål 6.
Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med
goda, effektiva och stolta medarbetare och ledare.

Resultatmål

Beskrivning

Vingåkers kommun
ska öka betyget som
en attraktiv
arbetsgivare.

Ökat HME-värde
(Hållbart Medarbetar
Engagemang)
Nytt mått för
kommunen, start 2016

Indikator

Sjukfrånvaron ska
minska.
Möjligheten till
önskad
sysselsättningsgrad
ska öka.
Antalet årsarbeten
som utförs av
timavlönade ska
minska.
Antalet delade turer
ska minska
Mångfalden bland
kommunens
medarbetare ska öka.

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

Över medel

2019

KS

6%

2019

KS

100%

2019

KS

95
årsarbetare

65 årsarbetare

2019

KS

33 st/vecka

23 st/vecka

2019

KS

Ökat JÄMIXindex

2019

KS

7,61%
(2014)
Nytt mått för
kommunen, start 2016

JÄMIX
(Jämställdhetsindex)
Nytt mått för
kommunen, start
2016.

EKONOMI
Övergripande mål 7.
Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

Resultatmål
Kommunens resultat
ska årligen uppgå till
minst 1% av
skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Investeringar ska till
100% finansieras
med egna medel.

Beskrivning

Indikator

Utfall

Målnivå

Uppfyllelsetid

Ansvarig

2,67%

Minst 1%
motsvarar
minst 5,1 mkr
2016

Årligen

KS

100%

100%,
undantag vid
synnerliga skäl
som kf
beslutar om

Årligen

KS
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