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Skara kommun 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunfullmäktiges strategiska mål för medborgare-, verksamhets-, och personalperspektiven bedöms 

utifrån en sammanvägd bedömning av nämndernas redovisade måluppfyllelse. 

Kommunfullmäktiges strategiska mål för ekonomiperspektivet bedöms på övergripande kommunal 

resultatnivå och ej på nämndernas måluppfyllelse. 

Teckenförklaring: Grön - UTMÄRKT • Gul - BRA • Röd - HAR BRISTER 

Perspektiv 

Medborgare 

 Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i.  

Trenden med den ökande folkmängden har avstannat, och under 2015 har det skett en mindre folkminskning. 

När det gäller perspektivet medborgare har kommunens verksamheter sammantaget nått de uppsatta målen helt 

eller delvis. 

Kommunstyrelsens målsättningar har varit att skapa goda uppväxtvillkor och trygghet, utveckla attraktiva 

boendemiljöer samt ge förutsättningar till arbetstillfällen och en meningsfull fritid. Kommunstyrelsens 

måluppföljning visar på både uppåt- och nedåtgående resultat för Skara kommun som plats att leva, bo och 

verka i. När det gäller ungas uppväxtvillkor visar den senaste drogvaneundersökning att Skara har bäst resultat i 

Skaraborg på flera punkter när det gäller bruk av tobak, alkohol och narkotika. Den nationella trenden visar på 

ett minskat alkoholbruk men ett något ökat narkotikabruk. Arbetslösheten bland unga ligger för Skaras del något 

över rikets nivå trots en liten minskning sedan 2014. När det gäller medborgarnas upplevda trygghet visar den 

senaste medborgarundersökningen ett svagare betyg jämfört med året innan. Brottsligheten däremot har legat på 

en likvärdig nivå de senaste fyra åren. För att stärka attraktionskraften för kommunen och för att möta behovet 

av bostäder har ett bostadförsörjningsprogram arbetats fram. För centrumutvecklingen har insatser gjorts bland 

annat via Mega och dialogen mellan allmänheten och plan- och byggenheten har stärkts. Skara kommun har 

också haft den unika möjligheten att stå värd för en av Chalmers Arkitekturs terminskurser i hållbar 

stadsbyggnad, vilket utmynnat i 10 unika projektidéer. 

Inom Barn- och utbildningsnämnden har ett stort fokus varit att digitala resurser ska användas i undervisningen. 

Inför förra läsåret gjordes en stor satsning på ”en till en” i årskurs 7. Förvaltningen kan se en positiv 

attitydsförändring bland personal och elever till att använda digitala verktyg. Under 2016-2018 kommer 

satsningen "en till en" även omfatta f-6 skolorna. Det är av största vikt att koppla inköp av digitala verktyg med 

tillhörande kompetensutveckling. Marte Meo-vägledare, -utbildare och -samordnare tillhandahålls i 

verksamheterna för att stödja det förebyggande och främjande arbetet. Organisation kring Edvinperspektivet 

finns med styrgrupp och en gemensam ledningsgrupp. Fortsatt finns behov av samverkan genom hela 

skolsystemet från förskolan upp till vuxenutbildningen för att eleven ska lyckas med sina studier på bästa sätt. 

Det är fler elever än tidigare som avslutar årskurs 9 utan betyg i ett eller flera ämnen. Elever som nyligen 

invandrat till Sverige kan ha anpassad studiegång under sin tid på högstadiet för att koncentrera sig på vissa 

ämnen. Det gör att fler elever har behov av att läsa in grundskolebetyg på IM på gymnasienivå. Fler elever söker 

sig till vuxenutbildningen från gymnasiet för att läsa upp ett eller flera ämnen för att få behörighet till universitet 

och högskola. 

Stureplan har i flera avseenden blivit en samlingspunkt och en trygg plats för ungdomarna i Skara kommun, 

vilket är ett led i det förebyggande arbetet. Så populärt att det emellanåt har varit så hårt tryck att de personella 

resurserna inte räckt till. 

Inom Omsorgsnämnden är målsättningarna att medverka till gemenskap och delaktighet för brukare, bidra till 

att skapa goda levnadsförhållanden och att nämnden ska nå samhällets mest utsatta i tidigt skede. I de 

brukarbedömningar som har genomförts visar att andelen som är mycket nöjda inom funktionshinder och bland 

äldre inte helt når upp till de uppsatta målen. De flesta är dock nöjda med helheten inom äldreomsorgen. En 

ihållande trend är att antalet personer som lever på ekonomiskt bistånd ökar och fler barn lever i ekonomisk 

utsatthet vilket riskerar leda till utanförskap. Det råder i nuläget brist på boendeplatser för funktionshindrade 

vilket bland annat beror på att byggnationen av planerade LSS boende har försenats på grund av överklagande. 
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De uppsatta målen för Miljö- och byggnadsnämnden har uppnåtts under året. Skara kommun har god 

planberedskap och bygglovshantering för industri, bostäder och verksamhet, vilket mäts genom andel handlagda 

bygglov inom 10 veckor där målvärdet uppnås med 100 %. 

Kultur- och fritidsnämndens mål för medborgarperspektivet i perioden är delvis uppnådda. Högsta prioritet 

ligger på kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Nämnden stödjer det civila samhället, som bär 

upp en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv. Vilans fritidsområde bidrar till att öka besöksnäringen 

genom att aktivt marknadsföra området för läger, cuper och tävlingar. Allmänkulturen och biblioteket 

samverkar för att erbjuda ett rikt kulturutbud för barn och unga på fritiden. Arbete fortsätter med att uppnå målet 

”Nämndens verksamhet ska syfta till ökad livskvalitet för de som verkar och bor i kommunen. Där finns inga 

nya mätresultat förrän nästa medborgarundersökning som genomförs hösten 2016. Målindikatorn ”Andel media 

inköpt på förslag från medborgare, i procent” kommer att ändras till 2016 då det är tvetydigt ur ett 

kulturpolitiskt perspektiv. 

Räddningsnämnden når sina mål avseende att vara en effektiv och rättsäker tillsynsmyndighet. Bland annat har 

fler tillsyner utförts än beräknat. 

Nämnden för Service och tekniks båda mål har uppfyllts där sju av åtta indikatorer når målvärdet. Vad gäller 

kundens/medborgarens behov och fokus så har samtliga indikatorer vad gäller matråd, städråd, 

fastighetsförvaltarråd och antalet ätande i förhållande till beställda portioner, åk F-9, utfall som är högre än 

målvärdet. När det gäller städråd så initieras de av köpande förvaltning och under året har betydligt fler städråd 

genomförts än beräknat. Den enda målindikatorn som inte uppnås är kvalitetskontroller inom lokalvård och det 

beror på att de har prioriterats ner till förmån för städråden. Tillgänglighetsanpassningar i yttre miljö har gjorts 

under hösten med utgångspunkt från bland annat inventeringar som genomförts tillsammans med pensionärsråd 

och handikapporganisationer. Alla myndighetskontroller av fastigheter och årlig besiktning av lekplatser är 

också genomförda. 

Verksamhet 

 Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

När det gäller perspektivet verksamhet har kommunens verksamheter sammantaget nått de uppsatta målen helt 

eller delvis. För kommunstyrelsens del finns det en förbättringspotential inom samtliga målindikatorer för 

verksamhetsperspektivet. Det handlar då om medborgarnas upplevda möjligheter till påverkan och inflytande, 

information till medborgare totalt sett och via skara.se. Den nya ombearbetade webbplatsen har gett ett gott 

resultat och vi ligger nu marginellt under rikssnittet. Arbetet med att genomföra miljöstrategin pågår, men det är 

flera åtgårder som inte har genomförts under 2015 och bedömningen är att det går för långsamt. 

Vad gäller nämnden för Service- och teknik når åtta av tolv indikatorer sina målvärden. Elförbrukning fastighet 

har ökat men beror på att man använt el istället för fjärrvärme under byggtid av Viktoriaskolan och 

Liljestenskolan. Räknar man bort förbrukningen som avser byggtid har man istället minskat förbrukningen med 

cirka 2,5 %. En del av minskningen av fjärrvärmeförbrukningen beror också på ovanstående förklaring. 

Räddningsnämnden har framförallt mål uppsatta kring social hållbarhet. Främst genom att snabbt kunna agera 

vid uppkomna olyckor och räddningsinsatser, men även genom att kunna följa upp och utreda olyckor för att 

kunna arbeta förebyggande. Målen uppnås för förmåga, kompetens och insatstider. 

Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit fram en handlingsplan gällande utveckling av ledarskapet i 

förvaltningen. Planen innehåller bl.a. punkter om styrkedjans betydelse. Dialogen behöver öka mellan nivåerna i 

styrkedjan för att leda fram till en gemensam strategi för hur de nationella målen ska uppnås på den enskilda 

skolenheten. Förstelärarna har arbetat med formativ bedömning tillsammans med respektive rektor på enheten. 

Detta är ett led i att öka lusten för lärande bland eleverna. Kollegialt lärande för att sprida aktuell forskning och 

beprövad erfarenhet sker bland lärare och våra chefer. Genom matematiklyft och nu också läslyftet tar lärarna 

del av aktuell forskning inom området. Fortfarande pekar indikatorerna kring trivsel i skolan på ett bra resultat 

men det har gått ner något vad gäller åk 5 och åk 8 samt åk 2 på gymnasiet inom några delar. Det finns svårighet 

att rekrytera behörig personal och tillsätta tjänster, nyanlända i behov av studie- och modesmålsstöd samt SVA-

undervisning. Ökad kunskap i att möta elever med behov av särskilt stöd krävs. Att kombinera IKT verktyg med 

de faktorer som visat sig ge hög måluppfyllelse kommer att ge resultat. Att kombinera IKT verktyg med 

traditionellt lärande som inte har stöd i forskning kommer inte ge samma effekt. 

När det gäller Omsorgsnämndens målsättningar och indikatorer så tyder mycket på att den socioekonomiska 

sammansättningen i Skara har försämrats. Andelen personer i långvarigt ekonomiskt bistånd har ändå minskat 
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och kan bland annat förklaras av jobbprojektet som innebär att nämnden under perioder anställt personer ur 

denna målgrupp. Det pågår utvecklingsarbeten inom många områden i verksamheten. Verksamheten genomför 

riskanalyser och egenkontroller och ledningsgrupperna använder kvalitetsdata för att systematiskt följa 

verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämndens mål för verksamhetsperspektivet i perioden är inte uppnådda. Målet "Främja trygga 

miljöer och socialt samspel för barn och ungdomar på fritiden" är inte uppnådda på grunda av att trycket av 

nyanlända barn har tvingat badhuset att omfördela uthyrningstimmar från "vår egna" simskola till skolans 

simskolor. I det kulturpolitiska programmet framhålls hållbarhet och mångfald som ett horisontellt perspektiv 

som ska genomsyra all verksamhet i kommunen så att människor med olika etniska och kulturella bakgrunder 

ska kunna uppleva och utöva kultur samt ha ett rikt fritidsliv. Under sommaren 2015 miljödiplomerades kultur- 

och fritidsförvaltningen, medan Vilan kvarstår att miljödiplomeras. Arbetet fortsätter med att uppfylla 

kriterierna för miljödiplomering. Andelen privata och föreningsägda lokaler samt anläggningar har 

kompletterats i tillgänglighetsdatabasen. 

Målet "Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet" har uppnåtts 

för miljö- och byggnadsnämnden. Kontoret på Trädgårdsgatan 2, för miljöenheten och plan- och byggenheten, 

bibehåller sin miljödiplomering genom att ha blivit omdiplomerad 2015. Arbetet med planerad tillsyn för 

livsmedel följer tillsynsplanen och målet 2015 har uppnåtts. Då enheten har varit underbemannad samt belastad 

av omfattande utredningar med förorenad mark som tagit mycket tid i anspråk har målet för miljö- och 

hälsoskydd ett utfall på 80 % av målvärdet 100 %. 

Personal 

 Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare 

utvecklar verksamheten. 

Fokusområde Ledarskap: 

Under våren 2015 så har cheferna genomgått ledarskapsutbildningen - Utvecklande ledare. Ytterligare ett 

uppsamlingsheat för nya chefer har genomförts under hösten 2015. Under året har certifieringskurserna i 

ledarskapsprogrammet marknadsförts och startats upp. 46 % av cheferna har under året gått 5 eller fler kurser. 

Den förvaltning där cheferna har genomfört flest kurser är Service och teknik. Samtliga certifieringskurser 

kommer under 2015-2016 att ges 2 gånger per år för att möjliggöra för cheferna att slutföra dessa inom en 

tvåårsperiod. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har förutom det kommunövergripande ledarskapsprogrammet arbetat med 

att stärka det pedagogiska ledarskapet. 

Fokusområde bemötande: 

På ledardagen i maj fick alla chefer höra en inspirationsföreläsning på temat bemötande. Samtliga medarbetare 

har fått samma inspirationsföreläsning i november. Fortsatt arbete kommer att ske enhetsvis från och med 2016. 

Medarbetarenkäten: 

Enligt beslut i personalutskottet genomförs medarbetarenkäten vartannat år för att enheterna ska få tid att arbeta 

med resultatet. Enligt medarbetarenkäten som genomfördes 2014 visar resultatet att medarbetarna upplever att 

de har meningsfulla arbetsuppgifter och att de är engagerade men också att arbetsbelastningen upplevs som hög 

och målen som otydliga. Inom samtliga förvaltningar pågår arbeten med att tydliggöra målen för medarbetarna. 

Stöd och återkoppling är ytterligare ett område som identifierats som utvecklingsområde och där man på 

förvaltningarna har arbetat med olika förbättringsåtgärder. 

Årsarbetstid: 

Under 2015 har ett nytt ramavtal avseende årsarbetstid tecknats med SSR och Vision som kommer att gälla från 

och med 2016. I Omsorgsförvaltningen har en långtidspool införts för att täcka frånvaro med tillsvidareanställd 

personal. Årsarbetstidsavtalen möjliggör att medarbetare kan arbeta på fler enheter inom Omsorgen och 

därigenom erhålla önskad sysselsättningsgrad. Även kost- och lokalvårdsverksamheten har utökat sin 

poolverksamhet under 2015 och fortsätter med detta under 2016. 

Arbetsmiljösatsningar: 

Under året har medarbetare som önskat kunnat delta i friskvårdssatsningar i form av hälsogrupper, 

träningsgrupper och sluta röka grupper. Enligt slutrapport från Previa har 55 personer deltagit i hälsogruppen 

och goda resultat avseende hälsoeffekter har rapporterats samt att de som deltagit har upplevt satsningen som 

positiv. Trenden med ökande sjuktal är nu bruten. 
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Arbetsvärdering: 

Under hösten har ett arbete med arbetsvärdering påbörjats med hjälp av ett system som heter MIA. I arbetet har 

HR-avdelningen tillsammans med avdelningscheferna arbetsvärderat samtliga yrken, under 2016 kommer en 

analys av lika och likvärdiga arbeten att genomföras och en slutrapport att skrivas. 

Ekonomi 

 God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Kommunfullmäktige har i styrdokumentet God ekonomisk hushållning fastslagit övergripande ekonomiska mål 

inom 2 områden. Det ena området berör resultatnivån som kommunen ska ha uppfyllt för att inflationssäkra sina 

tillgångar eller de tillgångar som kommunen indirekt finansierar och nyttjar via leasing och borgensförpliktelser. 

Resultatnivån ses utifrån årets resultat men det är nivån över lång tid som avgör måluppfyllelsen. Ett enskilt år 

kan kommunen ha ett lågt resultat men ändå ha en stabil ekonomisk grund med inflationssäkrade tillgångar. 

Inom målområdet resultat uppgår årets resultat till 37,6 mnkr. Årets resultatnivå är betydligt över vad det 

långsiktiga målet kräver. Det långsiktiga resultatmålet mäter från år 2000 och framåt och då har kommunen haft 

en resultatnivå som överstiger inflationssäkringen av definierad tillgångsmassa. Nyckeltalet för det långsiktiga 

resultatmålet uppgår till 116 % och överstiger därmed målet på 100 %. 

  

 

 

Det andra målområdet belyser risken i kommunens finansiering av tillgångarna genom ett specifikt 

amorteringskrav. Målet tar fasta på att inom vissa givna intervaller på låneskulder ska kommunen amortera en 

viss nivå på skulden. Det finns en inbyggd målkonflikt vid vissa specifika år där kommunen investerar kraftigt 

och bygger upp skulder. Det är då naturligt att inte kunna genomföra årliga amorteringar varför även 

amorteringsmålet ses över både kort och lång sikt. 

Skara kommun är internbank för hela kommunkoncernen, dvs. även för de kommunala bolagen. Skara 

Kommuns internbank har lånat upp 338,5 mnkr men har lånat ut 358 mnkr till bolagen. Det innebär att 

kommunen inte själv har några långfristiga lån som kan amorteras. Kommunen har under året fått tillbaka 

tidigare utlånat kapital från bolagen som klarat att finansiera de investeringar som genomförts under 2015. För 

2016 och framåt kommer kommunen att ta upp ytterligare lån. På lång sikt, mellan år 2000-2015 har kommunen 

inte riktigt klarat att genera likviditet för sina investeringar fullt ut och nyckeltalet uppgår till 96 %. 

Kommunen har dock inga lån som kan amorteras varför även detta målområde bedöms som uppfyllt då 

intentionen i målet är att minimera skuldsidan. 
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Med stöd av ovan målavstämning för de fyra perspektiven så dras slutsatsen att Skara kommun har haft en god 

ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2015. 
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Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar 
för goda livsvillkor för alla och trygg uppväxt 
för barn och ungdomar 

Kommunstyrelsen ska verka för utveckling 
av attraktiva boendemiljöer 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar 
för ett ökat antal arbetstillfällen samt för en 
meningsfull fritid 

Skara kommun ska ha en attraktiv 
centrumkärna 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Kommuninvånarna ska ges möjlighet till 
delaktighet i utvecklingen av kommunens 
verksamhet. 

Genomförande av miljöstrategin 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare skall ges möjlighet till 
inflytande över sin arbetstid. 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Ekonomi i balans 

 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Sammantaget visar måluppföljningen på både uppåt och nedåtgående resultat för Skara kommun som plats att 

leva, bo och verka i. Trenden för befolkningsutvecklingen i Skara visar en liten minskning för första gången på 

några år. Arbetslösheten bland unga ligger för Skaras del något över rikets nivå trots en liten minskning sedan 

2014. Resultatet från den senaste drogvaneundersökningen handlar om ungas uppväxtvillkor. Den visar att 

ungdomar i Skara röker, dricker alkohol och brukar narkotika i allt mindre utsträckning. När det gäller 

medborgarnas upplevda trygghet visar medborgarundersökningen ett svagare betyg 2014 jämfört med 2013. 

Brottsligheten däremot har legat på en likvärdig nivå de senaste fyra åren. Resultaten från 

drogvaneundersökningarna är från 2013 och medborgarundersökningen från 2014. Nya mätningar görs inom 

samtliga områden under 2016. För att stärka attraktionskraften för kommunen och för att möta behovet av 

bostäder har ett intensivt arbete pågått med at ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. För centrumutvecklingen 

har insatser gjorts via Mega och på plan- och byggkontoret har det bjudits in till informationsträffar. Under 

hösten har Skara kommun varit värd för en av Chalmers Arkitekturs terminskurser i hållbar stadsbyggnad, vilket 

utmynnat i 10 unika projektidéer. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

Det finns en förbättringspotential inom samtliga målindikatorer för verksamhetsperspektivet. Det handlar då om 

medborgarnas upplevda möjligheter till påverkan och inflytande, information till medborgare totalt sett och via 

skara.se. Den nya ombearbetade webbplatsen har gett ett gott resultat och vi ligger nu marginellt under 

rikssnittet. Arbetet med att genomföra miljöstrategin pågår, men det är flera åtgårder som inte har genomförts 

under 2015 och bedömningen är att arbetet behöver ske i högre takt framöver. 
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Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten. 

Medarbetarna på kommunledningskontoret är engagerade och det ligger i arbetsuppgifternas natur att arbeta 

med kommunövergripande utveckling.  För att stärka Skara kommun som attraktiv arbetsgivare har satsningar 

gjorts på chefer genom utvecklande ledare och certifieringskurser. Samtliga chefer och medarbetare har nu sett 

inspirationsföreläsningen i bemötande och där fortsatt arbete kommer att ske på enhetsnivå under 2016. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Kommunstyrelsen uppvisar ett resultat som är bättre än budget. Budgetutnyttjandet totalt för kommunstyrelsens 

ansvarsområden uppgår till 94 %. Sammantaget bedöms verksamheterna ha en god kostnadskontroll relaterat 

sina uppdrag 

 

Medborgare 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla och trygg uppväxt för 

barn och ungdomar 

 

I vilken omfattning unga brukar droger är en så kallad riskfaktor som kan vara ett symptom på en negativ trend 

som står i motsats till goda livsvillkor. Resultatet från 2013 visar på en positiv trend med sjunkande siffror som 

visar att Skaras resultat står sig mycket väl jämfört med Skaraborg, Västra Götelandsregionen och hela landet. 

Nya mätningar kommer att göras under 2016. Tryggheten ligger fortfarande under snittet för kommuner i 

jämförbar storlek som Skara. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Självskattad alkoholkonsumtion i årskurs 9. Årsredovisning 
2015 

41% 44% 

Kommentar 

Skaras resultat för alkoholkonsumtion bland unga tenderar att följa rikets resultat. Trenden i riket är att 
alkoholkonsumtionen bland unga fortsätter att minska. Resultaten skiljer sig dock mellan flickor och pojkar. I Skara är det 
ca 15 % fler flickor än pojkar som konsumerat alkohol i åk 9. Resultatet är från drogvaneundersökningen 2013. Nästa 
mätning av alkoholkonsumtionen bland unga genomförs under 2016. 

  Självskattad alkoholkonsumtion åk 2 
gymnasiet 

Årsredovisning 
2015 

77% 77% 

Kommentar 

Resultatet för åk 2 på gymnasiet visar att alkoholkonsumtionen ligger på samma nivå som snittet för riket. Även här skiljer 
sig konsumtionsmönstret åt för flickor respektive pojkar. I Skara är det ca 7 % fler flickor än pojkar som har konsumerat 
alkohol det senaste året i åk 2 på gymnasiet. Resultatet är från drogvaneundersökningen 2013. Ny 
drogvaneundersökning genomförs under 2016. 

  Självskattat narkotikabruk i årskurs 9. Årsredovisning 
2015 

4% 10% 

Kommentar 

Skaras resultat för narkotikabruk bland unga har de senaste mätningarna legat lägre än rikets resultat. Trenden i riket är 
dock att narkotikabruket ökar något. Indikationer har visat att det även kan vara fallet i Skara. Det är ungefär lika många 
flickor som pojkar i åk 9 som har använt narkotika någon gång under det senaste året. Nästkommande mätning 
genomförs under 2016. Resultatet är från drogvaneundersökningen 2013. 

  Självskattat narkotikabruk i åk 2 på gymnasiet Årsredovisning 
2015 

9% 12% 

Kommentar 

Andelen unga som använt narkotika någon gång under det senaste året är högre bland gymnasieelever i åk 2 jämfört 
med åk 9. Det är något fler pojkar än flickor som har använt narkotika. Resultatet är från drogvaneundersökningen 2013. 
Nästa mätning genomförs under 2016. 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Upplevd trygghet 18-84 år. Årsredovisning 
2015 

50 60 

Kommentar 

Skara kommun har valt att inte genomföra någon medborgarundersökning under 2015 utan nästa görs under hösten 
2016. Utfallet som redogörs för i årsredovisningen kommer ifrån senaste undersökningen, hösten 2014. Den visar ett 
lägre resultat jämfört med 2013, vilket kan bero på ändrade frågeställningar i enkäten. SCB framhåller dock trygghet som 
ett område som Skara bör prioritera. Generellt upplever sig män mer trygga än kvinnor. 

 

Kommunstyrelsen ska verka för utveckling av attraktiva boendemiljöer 

 

Att skapa attraktiva boendemiljöer kräver planering, och den fördjupade översiktsplanen som håller på att tas 

fram är en del i det. Den ska bearbetas ytterligare utifrån kommunens nya vision och 

bostadsförsörjningsprogrammet som beslutas under första halvåret 2016. Befolkningsutvecklingen påverkar 

efterfrågan på boenden. Efter en konstant befolkningsökning sedan flera år visar dock statistiken på en svag 

befolkningsminskning under 2015. I medborgarnas egen skattning om bostäder i medborgarundersökningen får 

Skara kommun ett högt betyg jämfört med andra kommuner. Resultatet är från medborgarundersökningen 2014. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Framtagen fördjupad översiktsplan Årsredovisning 
2015 

95% 100% 

Kommentar 

Den fördjupade översiktsplanen kommer att bearbetas utifrån Skara Vision 2025 och utifrån 
Bostadsförsörjningsprogrammet som kommer att antas under våren 2016. Den fördjupade översiktsplanen för Skara 
tätort förväntas vara helt genomarbetad och antagen först 2018. 

  Befolkningsutveckling Årsredovisning 
2015 

18 711 18 747 

Kommentar 

Skaras befolkning har under 2015 minskat med 36 personer. Detta beror främst på ett negativt resultat gällande 
flyttningsnettot vad gäller kvinnor i åldrarna 19 - 24 år men även 25 - 29 år samt ett födelseunderskott med 7 personer. 
Minskningen är ett trendbrott efter flera år av befolkningsökning. 

  

  

  Nöjd Region-Index Årsredovisning 
2015 

54 60 

Kommentar 

Skara kommun har valt att inte genomföra någon medborgarundersökning under 2015 utan nästa görs hösten 2016. 
Utfallet som redogörs för i årsredovisningen kommer ifrån senaste undersökningen hösten 2014. Mätningen för 2014 
visar att Skara har ett lägre resultat (54) än genomsnittet för kommuner i samma storleksklass (60). Kvinnor skattar NRI 
något högre än män i Skara 

 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett ökat antal arbetstillfällen samt för en 

meningsfull fritid 

 

Andelen unga som är arbetslösa i Skara ligger kvar på samma nivå som 2014, medan rikets nivå har sjunkit 

strax under Skaras nivå. Trenden är ändå svagt positiv när det gäller andelen öppet arbetslösa som har sjunkit 

0,3 procentenheter under året. Vad gäller arbetssökande i åtgärd ligger Skara i nivå med riket trots att 

kommunens resultat har ökat något och rikets sänkt sitt resultat kraftigt. Medborgarnas egen skattning när det 
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gäller fritidsmöjligheter ligger högre jämfört med kommuner i motsvarande storlek. Trenden är dock 

nedåtgående betyg över tid. Mätningen är från 2014. Antalet nyregistrerade företag har minskat marginellt 

jämfört med föregående år. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel öppet arbetslösa 18-24 år. Årsredovisning 
2015 

3,8% 3,4% 

Kommentar 

Resultatet för öppet arbetslösa 18-24 år är 3,8% och har förbättrats med 0,3 procentenheter sedan 2014 men ligger något 
över rikssnittets 3,4%. När vi väger ihop Antal öppet arbetslösa och Arbetssökande i åtgärd så blir den totala 
procentsatsen 8,5% och ligger kvar på samma nivå som 2014.  På riksnivå är den siffran 8,1%, en förbättring med 1,0 
procentenhet från 2014. (siffrorna är räknade på årsmedeltal och i % av befolkningen) 

  Arbetssökande 18-24 år i åtgärd Årsredovisning 
2015 

4,7% 4,7% 

Kommentar 

Resultatet för Skara kommun på 4,7% ligger på samma nivå som rikssnittet. 2014 låg Skara på 4,4% att jämföra med 
rikets nivå för 2014 på 5,3%. (siffrorna är räknade på årsmedeltal och i % av befolkningen) 

  Medborgarnas betygsindex för 
fritidsmöjligheter 

Årsredovisning 
2015 

58 58 

Kommentar 

Skara kommun har valt att inte genomföra någon medborgarundersökning under 2015 utan nästa görs under hösten 
2016. Utfallet som redogörs för i årsredovisningen kommer ifrån senaste undersökningen, hösten 2014. Medborgarnas 
betygsindex, NMI, för fritidsmöjligheter 2014 är 58, vilket också är snittet för kommuner i samma storleksklass. Kvinnor är 
mer nöjda än män med fritidsmöjligheterna. 

  Antal nyregistrerade företag (per 1000 inv.) Årsredovisning 
2015 

3,9 4,3 

Kommentar 

Enligt Nyföretagarbarometern registrerades 73 nya företag i Skara kommun under 2015 att jämföra med 78 stycken 2014. 
Det är en minskning med 10,3%. Mätt i antal nyregistrerade företag per 1000 invånare så blir det 3,9 stycken 2015 mot 
4,2 stycken 2014. Första halvåret 2015 visade dock på en starkare utveckling än under samma tid 2014. På riksnivå har 
antalet nyregistrerade företag ökat med ca 1,8 % under 2015. Siffran för riket vad gäller antal nyregistrerade företag per 
1000 invånare är 6,6 stycken. Trots ett något lägre resultat för helåret 2015 än för 2014 så visade första halvåret på en 
starkare utveckling än året innan. Nyföretagarutbildningar görs men behov av ytterligare satsningar finns, dels kopplat till 
den ökade integrationen som sker. 

  

Skara kommun ska ha en attraktiv centrumkärna 

 

Kommunstyrelsen har under 2015 arbetat med insatser i enlighet med Vision 2025 och varumärkesplattformen 

genom dialog och samarbete med näringsliv och medborgare. Exempelvis startade ett samarbete med högskolan 

Chalmers under 2015. Målet mäts genom målindikatorn "Antal möten eller samråd med företag och 

medborgare" vars målvärde har uppnåtts 2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal möten eller samråd med företag och 
medborgare 

Årsredovisning 
2015 

10 8 

Kommentar 

De möten som redovisas är de där vi bjudit in för information eller där vi deltagit i näringslivsdialog i samarbete med 
näringslivchefen. 
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Verksamhet 

Kommuninvånarna ska ges möjlighet till delaktighet i utvecklingen av kommunens 

verksamhet. 

 

Det finns en förbättringspotential i samtliga områden som följs upp när det gäller medborgarnas möjlighet till 

delaktighet för att påverka utvecklingen av kommunens verksamhet. Medborgarna ger ett bra betyg för Skara 

kommun när det gäller information och kontakt. Däremot för förtroende och påverkan ett lägre betyg. Resultatet 

är från medborgarundersökningen 2014. Nästa mätning görs hösten 2016. När det gäller kommunens hemsida 

ligger betyget från Sveriges Kommuner och Landsting något under snittet för hela landet. Under slutet av 2014 

lanserades en ny ombearbetad webbplats, vilket har gett gott resultat. Tre områden har stärkts ordentligt och de 

områden som låg på maxresultat ligger kvar. Miljödiplomeringen gäller inte hela kommunledningskontoret, 

därför blir inte heller resultatet högt. Arbetet med att implementera visionen och varumärket har gått enligt plan 

vilket innebär att samtliga chefer har gått utbildningar kring visionen och varumärket under året. 

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Nöjd-inflytandeindex Årsredovisning 
2015 

39 40 

Kommentar 

Skara kommun har valt att inte genomföra någon medborgarundersökning under 2015 utan nästa NRI görs hösten 2016. 
Utfallet som redogörs för i årsredovisningen kommer ifrån senaste undersökningen, hösten 2014. Det sammanfattande 
betyget för Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Skara kommun 2014 är 39, en liten ökning med en procent jämfört med 2013. 
Det är ett mindre trendbrott, då Skaras resultat för NII tidigare har minskat succesivt sedan 2011. Till skillnad från 
föregående år skattar männen NII något högre än kvinnorna. 

 

  Kommunens information till medborgarna på 
Skara .se 

Årsredovisning 
2015 

79% 80% 

Kommentar 

I Sveriges Kommuner och Landstings undersökning för information på kommunernas webbplatser 2015, har skara.se ett 
index på 79% vilket är en förbättring med tre procentenheter sedan 2014 års mätning. Rikssnittet ligger på 80%. Under 
slutet av 2014 lanserades en ny omarbetad webbplats, vilket ser ut att ha gett gott resultat. Tre områden har stärkts 
ordentligt; individ- och familj (från 85% till 92%), bygga och bo (från 72% till 84%) och sökfunktionen (från 54% till 67%, 
vilket är fyra procentenheter över rikssnittet). Det starkaste området på skara.se är tillstånd, näringsliv och krisinformation, 
där resultatet ligger kvar på 100%. 

 

  Medborgarnas betygsindex för information. Årsredovisning 
2015 

53 55 

Kommentar 

Skara kommun har valt att inte genomföra någon medborgarundersökning under 2015 utan nästa görs 2016. Utfallet som 
redogörs för i delårsrapporten kommer ifrån senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. Skaras resultat 2014 för 
betygsindexet för information är 53. Det är en ökning, men resultatet är lägre jämfört med kommuner i samma 
storleksklass (55). Kvinnor och män skattar området information likvärdigt. 

 

  Verksamheten ska vara miljödiplomerad Årsredovisning 
2015 

50% 100% 

Kommentar 

Kontoret på Trädgårdsgatan 2 är miljödiplomerad, men inte den delen av kommunledningskontoret som är placerade på 
Stortorget 2. 

  Implementering av vision 2025 i kommunens 
samtliga verksamheter 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Implementeringen av Skara Vision 2025 går enligt plan. Samtliga av kommunens chefer har under 2015 genomgått en 
utbildning kring Skara Vision 2025 och kommunen varumärke och ledord. 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Implementering av varumärkesplattformen och 
arbetsgivarvarumärket i kommunens samtliga 
verksamheter 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Implementeringen av varumärkesarbetet har gått enligt plan och genomförts tillsammans med visionsarbetet. Under 2015 
har utbildning hållits för samtliga chefer i Skara kommun. Även implementeringar av arbetsgivarvarumärket pågår, där 
bemötandeutbildning genomförts för kommunorganisationens samtliga medarbetare under året. 

Genomförande av miljöstrategin 

 

Målvärdet för "Antal genomförda punkter i miljöstrategin" har inte uppnåtts under 2015. Anledningen till att 

målvärdet på 100 % inte har nåtts är för att vissa av åtgärdena inte genomförts. Bland annat så har det inte gjorts 

någon fjärrvärmeplan, kommunens fastigheter har inte kunnat bli helt fossilbränslefria, det befintliga 

dagvattensystemet har inte utvärderats och handlingsplanen för fosfor har inte genomförts. För vissa åtgärder 

pågår arbetet men takten bör öka om målen ska nås. Det gäller till exempel ökningen av miljöbilar i kommunens 

fordonsflotta som drivs av gas eller likvärdigt bränsle, alltså ej går på fossilt bränsle i första hand. Det pågår 

arbete med minst ytterligare 17 åtgärder som inte hann uppfyllas år 2015. 

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal genomförda punkter i miljöstrategin 
resp. år (av totalt 55 åtgärder) 

Årsredovisning 
2015 

49% 100% 

Kommentar 

Målvärdet blev inte uppnått för 2015. Anledningen till att målvärdet på 100 % inte uppnåddes var för att vissa av 
åtgärdena inte genomfördes (bland annat gjordes det inte någon fjärrvärmeplan, kommunens fastigheter kunde inte bli 
helt fossilbränslefria, det befintliga dagvattensystemet utvärderades inte, handlingsplan för fosfor genomfördes inte). För 
vissa åtgärder pågår arbete men det går för långsamt (t.ex. ökningen av miljöbilar i kommunens fordonsflotta som drivs av 
gas eller likvärdigt bränsle, alltså ej går på fossilt bränsle i första hand). Det pågår arbete med minst ytterligare 17 
åtgärder som inte hann uppfyllas år 2015. 

 

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att upplevelsen av samarbetet mellan medarbetare och medarbetare och 

chef fungerar bra. Kommunikationen är öppen och konstruktiv och medarbetarna har ett gott förtroende för sin 

chef. Ett sätt som förvaltningen arbetar med att öka samarbetet mellan enheterna är via gemensamma KLK-

möten där medarbetarna ska få ökad kunskap om varandras kompetenser och vad som är på gång inom de olika 

avdelningarna. 

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete i arbetslaget. Skala 1-6. Årsredovisning 
2015 

5 5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

De funktioner som finns på kommunledningskontoret är av specialistkaraktär vilket innebär att respektive medarbetare per 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

automatik är relativt ensam och unik i sin roll. Dock är upplevelsen av samarbetet positiv. För att ytterligare förbättra 
resultatet är det viktigt att hitta samarbetskonstellationer så att sårbarheten minskar vid såväl planerad som oplanerad 
frånvaro. Detta är ett arbete som får hanteras på respektive enhet. 

 

  Medarbetarna har förtroende för sin chef. 
Skala 1-6. 

 

Årsredovisning 
2015 

5,1 4,6 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Medarbetarna på Kommunledningskontoret har ett stort förtroende för sina chefer. Cheferna har sin specialistkompetens 
inom området som möjliggör en bra dialog och stöd i arbetsuppgifterna. Detta ger goda förutsättningar för ett bra 
samarbete mellan medarbetare och chef. 

 

 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Medarbetarna träffar sin chef regelbundet och cheferna har ett hanterbart antal medarbetare. Detta ger chefen 

goda förutsättningar för att arbeta förebildskapande och lyhört utifrån ett hälsosamt ledarskap. Det som behöver 

utvecklas är att chefen ger medarbetarna återkoppling på utfört arbete och att öka kännedomen om målen. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Medarbetarna får stöd från sin chef. Skala 1-6. Årsredovisning 
2015 

4,8 4,5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Medarbetarna upplever att de får ett bra stöd av sin chef.  Genom att medarbetare och chef sitter nära varandra samt att 
medarbetarantalet per chef inte överstiger 10 möjliggörs regelbundna och spontana möten med dialog/stöd i 
arbetsuppgifterna. 

 

  Medarbetarna får återkoppling på utfört arbete. 
Skala 1-6. 

Årsredovisning 
2015 

4,3 4,4 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Genom den geografiska närheten mellan medarbetare och chef kan återkoppling ske löpande och inte huvudsakligen 
kopplat till de formella samtalen som medarbetar- och lönesamtal. För att öka upplevelsen av återkoppling ska 
uppdragsgivaren arbeta med att det finnas en tydlighet i givna uppdrag och att chef- medarbetare genom dialogen 
säkerställer ambitionsnivån och att arbetet utförs i enlighet med uppställda mål. 

  Målen för verksamheten är tydliga. Skala 1-6. Årsredovisning 
2015 

4 5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Målvärdet är inte uppnått och cheferna på respektive avdelning/enhet har i uppdrag att tydliggöra och processa målen 
tillsammans med medarbetarna och att lägga in enhetens mål i Stratsys. 
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Medarbetare skall ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid. 

 

Antalet medarbetare anställda på deltid har ökat. Detta är en effekt av organisationsförändringen i början på året 

med medarbetare som via en verksamhetsövergång blev anställda på Kommunledningskontoret. 

Arbetsuppgifterna är till sin natur sådana att medarbetarna kan påverka sin arbetstid och vad gäller var, när och 

hur arbetsuppgifterna utförs. Medarbetarna har årsarbetstid, vilket innebär att det finns stora möjligheter att 

anpassa arbetstiden efter arbetstoppar och perioder då det är lugnare samt även efter privata omständigheter. 

Delade turer är inte aktuella på denna typ av tjänster. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel medarbetare som är nöjda med sin 
sysselsättningsgrad. Skala 1-6. 

Årsredovisning 
2015 

5,5 5,5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Enligt medarbetarenkäten är medarbetarna i stort nöjda med sin sysselsättningsgrad. Antalet deltider har dock ökat i och 
med organisationsförändringen, med bland annat en verksamhetsövergång, som genomfördes vid årsskiftet. Eftersom 
medarbetarenkäten inte omfattade personalen som kom över från Rådhuset behöver en inventering göras avseende 
önskemål om utökad sysselsättningsgrad i den gruppen. 

  Antal delade turer. Antal delade turer i 
förhållande till totalt antal personer. 

Årsredovisning 
2015 

0 0 

Kommentar 

Målet är uppfyllt. Arbetsuppgifterna är till sin natur sådana att delade turer inte är aktuellt. 

 

Ekonomi 

Ekonomi i balans 

 

Kommunstyrelsens ingående ansvarsområden lämnar ett överskott för 2015 med ett budgetutnyttjande om 94 %. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Budgetavvikelse Årsredovisning 
2015 

94% 100% 

Kommentar 

Kommunstyrelsens ingående ansvarsområden lämnar ett överskott för 2015 med ett budgetutnyttjande om 94 %. 
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Nämnden för Service och Teknik 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Kundens/medborgarnas behov i fokus 

En tillgänglig offentlig miljö med 
ändamålsenliga och rena lokaler 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Effektivt nyttjande av befintliga resurser 

Hållbar verksamhetsutveckling 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande 
över sin arbetstid 

Utveckla medarbetarnas välbefinnande och 
kompetens 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Bokslut i balans 

Hållbarhet över tid 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Nämndens båda mål är uppfyllda där sju av åtta indikatorer når målvärdet. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

Åtta av tolv indikatorer når målvärde. Elförbrukning fastighet har ökat men beror på att man använt el istället 

för fjärrvärme under byggtid av Viktoriaskolan och Liljestenskolan. Räknar man bort förbrukningen som avser 

byggtid har man istället minskat förbrukningen med cirka 2,5 %. En del av minskningen av 

fjärrvärmeförbrukningen beror också på ovanstående förklaring. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten. 

Tre av fyra mål och indikatorer är framtagna utifrån föregående års medarbetarenkät. Dessa tre mål och 

indikatorer mäts endast vid medarbetarenkät som görs vartannat år. Nästa mätning görs 2016. Service och 

teknik har ett eget mål under medarbetarperspektivet och det är "utveckla medarbetarnas välbefinnande och 

kompetens". Förvaltningen har under en tvåårsperiod arbetat med att ta fram och implementera mål och 

indikatorer. Alla medarbetare och politiker har varit delaktiga. Alla chefer deltar i det kommunövergripande 

ledarutvecklingsprogrammet under 2015-2016. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Förvaltningens resultat beror till stor del av redovisningsmässiga förändringar (komponentavskrivning). Detta 

har medfört betydligt lägre kostnader för avskrivningar. Med anledning av ovanstående förändringar 

tillsammans med övriga indikatorer bedöms målet vara uppfyllt. 



Årsredovisning 2015 - Måluppfyllelse  17(56) 

Medborgare 

Kundens/medborgarnas behov i fokus 

 

Målet är uppfyllt. Alla indikatorer har ett utfall som är högre än målvärdet. När det gäller städråd så initieras de 

av köpande förvaltning och under året har betydlig fler städråd genomförts än beräknat. Indikatorerna är nya för 

2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Matråd Årsredovisning 
2015 

94% 80% 

Kommentar 

Matråd genomfört på 34 av 36 enheter. 

  Städråd Årsredovisning 
2015 

100% 80% 

Kommentar 

34 städråd är gjorda. Hålls mellan lokalvårdens enhetschefer och köpande förvaltningars rektorer/områdeschefer. 

  Fastighetsförvaltarråd Årsredovisning 
2015 

100% 85% 

Kommentar 

Alla planerade fastighetsförvaltarråd är genomförda. 

  Antalet ätande i förhållande till beställda 
portioner, åk F-9 

Årsredovisning 
2015 

90,7% 85% 

Kommentar 

Skara 92,33 %, Götene 88,77 %. Mätningen utförs under en fyra veckors period på vårterminen och under en fyra 
veckors period på höstterminen. 

 

En tillgänglig offentlig miljö med ändamålsenliga och rena lokaler 

 

Målet är uppfyllt då tre av fyra indikatorer når målvärdet. Då betydligt fler städråd än beräknat har genomförts 

har kvalitetskontrollerna fått prioriteras ner något. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal tillgänglighetsanpassningar i yttre miljö Årsredovisning 
2015 

5 5 

Kommentar 

Tillgänglighetsanpassningar har gjorts under hösten med utgångspunkt från bland annat inventering som gjorts 
tillsammans med pensionärsråd och handikapporganisationer. 

  Årlig besiktning av lekplatser Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Alla besiktningar genomförda enligt plan. 

  Myndighetskontroller - Fastighet Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Myndighetskrav uppfyllda. 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Kvalitetskontroller - Lokalvård Årsredovisning 
2015 

24% 80% 

Kommentar 

Under året har städråd prioriterats framför kvalitetskontroller och därmed nås inte målet 80 %. Städråd initieras främst av 
köpande förvaltning och kvalitetskontroller är en intern process i lokalvården. Att ha dialog med köpande förvaltningar är 
prioriterat. 

Verksamhet 

Effektivt nyttjande av befintliga resurser 

 

Fem av sju indikatorer når målvärdet. Elförbrukning fastighet har ökat men beror på att man använt el istället 

för fjärrvärme under byggtid (Viktoriaskolan och Liljestenskolan). Räknar man bort förbrukningen som avser 

byggtiden har man istället minskat förbrukningen med cirka 2,5 %. En del av minskningen av 

fjärrvärmeförbrukningen beror också på ovanstående förklaring. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Minskad elförbrukning - gatubelysning Årsredovisning 
2015 

-2% -2% 

Kommentar 

Elförbrukning har minskat med 2 % och följer målvärdet. 

  Minskad elförbrukning - fastigheter Årsredovisning 
2015 

2,2% -2% 

Kommentar 

Elförbrukning för helår är inte fastställt vid årsredovisningens upprättande (Bergen Energi har inte kunnat leverera utfall), 
utfallet är perioden januari-augusti 2015. En naturlig orsak till ökning av elförbrukning är att elvärme har använts som 
ersättning för fjärrvärme under delar av uppvärmningssäsongen, Liljestenskolan och Viktoriaskolan. Om elvärme inte 
använts som ovan så hade det varit en minskning med 2,5 %. D.v.s. målet hade uppnåtts. 

  Svinn på mat Årsredovisning 
2015 

11,9% 12% 

Kommentar 

Skara 11,9% och Götene 12,0%. 

  Servicenivåer ska uppdateras årligen Årsredovisning 
2015 

70% 100% 

Kommentar 

Då arbetsbelastning varit hög under hösten, har arbetet med servicenivåer fördröjts och är vid bokslutet inte helt klart. 

  Kost och städavtal ska vara 
genomgångna/reviderade årligen 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Kost- och städavtal är genomgångna/reviderade. 

  Minskad värmeförbrukning fastigheter Årsredovisning 
2015 

-4% -2% 

Kommentar 

Elförbrukning för helår är inte fastställt vid årsredovisningens upprättande (Bergen Energi har inte kunnat leverera 
förbrukningen). Siffrorna är för perioden januari-augusti 2015 och förbrukningen har minskat med 4 % jämfört med 
samma period 2014. 

  Valbara rätter enligt avtal Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Valbara rätter erbjuds enligt avtal. 
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Hållbar verksamhetsutveckling 

 

Målet uppfyllt då tre av fem indikatorer når målvärdet. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Interna chefsträffar, 4 st./år Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Förvaltningen har haft fyra chefsträffar under 2015. 

  Driftskostnadsberäknade kalkyler Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Alla gjorda kalkyler är driftkostnadsberäknade. 

  Intern benchmarking på APT - antal Årsredovisning 
2015 

8 30 

Kommentar 

Sedan delårsbokslutet har inte intern benchmarking prioriterats. 

  Kalkyler efter projektering avseende 
investeringsprojekt - tillåten avvikelse 

Årsredovisning 
2015 

 10% 

Kommentar 

Indikatorn/målet är i sig bra, men hanteringen administrativt är svår och det är många parametrar som spelar in vid 
analyser av eventuella avvikelser. Många av dessa parametrar kan inte förvaltningen påverka och därmed blir resultatet 
missvisande. Indikatorn har tagits bort i 2016 års budget och har inte mätts i 2015 års bokslut. 

  Minst ett förvaltningsövergripande 
utbildningstillfälle per år - teamkänsla 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Förvaltningsövergripande utbildningstillfälle hölls den 8:e september. 

 

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande 

 

Utfall från medarbetarenkät 2014. Indikatorerna mäts endast vid medarbetarenkät som görs vartannat år. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete i arbetslaget. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,85 5 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. 

  Förtroende för chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,31 4,6 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. Alla chefer deltar i det 
kommunövergripande ledarutvecklingsprogrammet under 2015-2016. 
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I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Utfall från medarbetarenkät 2014. Indikatorerna mäts endast vid medarbetarenkät som görs vartannat år. 

Förvaltningen har under en tvåårsperiod arbetat med att ta fram och implementera mål och indikatorer. Alla 

medarbetare och politik har varit delaktiga. Alla chefer deltar i det kommunövergripande 

ledarutvecklingsprogrammet under 2015-2016. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Stöd från chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,29 4,5 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. 

  Återkoppling på utfört arbete. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,15 4,4 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. Alla chefer deltar i det 
kommunövergripande ledarutvecklingsprogrammet under 2015-2016. 

  Tydliga mål. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,31 5 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. Förvaltningen har under en 
tvåårsperiod arbetat med att ta fram och implementera mål. Alla medarbetare har varit delaktiga. 

 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid 

 

Utfall från medarbetarenkät 2014. Indikatorerna mäts endast vid medarbetarenkät som görs vartannat år. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal delade turer i förhållande till totalt antal 
turer 

Årsredovisning 
2015 

0 0 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. 

  Nöjd med min sysselsättningsgrad. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,96 5,5 

Kommentar 

Nytt mål from 2015. Utfall är taget från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2014. 

Utveckla medarbetarnas välbefinnande och kompetens 

 

Nämndens egna mål och indikatorer som mäts årligen. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska Årsredovisning 
2015 

10% -5% 

Kommentar 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

Förvaltningen har 418 frånvarotillfällen under 2016, det motsvarar 1,9 frånvarotillfälle/anställd. Motsvarande siffra 2015 är 
380 frånvarotillfällen och 1,7 frånvarotillfälle/anställd. 

  Kompetensutveckling - % av lönebudget Årsredovisning 
2015 

1,1% 1% 

Kommentar 

1 % av lönebudget motsvarar 890 000 kronor. 

  Enkät om välbefinnande till våra medarbetare 4 
ggr/år 

Årsredovisning 
2015 

66% 75% 

Kommentar 

Resultatet är ett snitt av mätningar som gjorts 2015 och resultatet är en ökning sedan medarbetarenkäten 2013 (ca 60 %) 

 

Ekonomi 

Bokslut i balans 

 

Förvaltningens resultat beror till stor del av redovisningsmässiga förändringar (komponentavskrivning). Utfallet 

2,2 % är i förhållande till omsättning. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Kontinuerlig ekonomisk uppföljning Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Regelbundna uppföljningar görs i verksamheterna. 

  Förvaltningens årliga resultat får avvika med 
högst 1 % 

Årsredovisning 
2015 

2,2% 1% 

Kommentar 

Det är taget i beaktande att 5 800 tkr avser minskade kapitalkostnader med anledning av redovisningsmässig förändring 
(komponentindelning av gamla investeringar) Utfallet är i förhållande till omsättning. 

Hållbarhet över tid 

 

Målet är uppnått. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal (%) APT där effektiv resursanvändning 
diskuteras 

Årsredovisning 
2015 

90% 90% 

Kommentar 

Resursanvändning diskuteras på arbetsplatsträffar och når målvärde. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Samverkan sker mellan skolformer. 

Digitala resurser används i 
lärande/verksamheten. 

Det förebyggande arbetet riktar sig till alla 
barn och ungdomar. 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Ledarskapet utvecklar verksamheten. 

Eleven når så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. 

Verksamheten präglas av aktuell forskning. 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare skall ges möjlighet till 
inflytande över sin arbetstid. 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Resurserna fördelas utifrån en modell som 
säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Ett av nämndens mål under detta perspektiv är att digitala resurser ska användas i undervisningen. Inför förra 

läsåret gjordes en stor satsning på ”en till en” i årskurs 7.  Förvaltningen kan se en positiv attitydsförändring till 

att använda digitala verktyg i undervisningen både bland personal och bland elever. Under 2016-2018 kommer 

satsningen "en till en" även omfatta f-6 skolorna. Det är av största vikt att koppla inköp av digitala verktyg med 

tillhörande kompetensutveckling. 

Marte Meo-vägledare, -utbildare och -samordnare tillhandahålls i verksamheterna för att stödja det 

förebyggande och främjande arbetet. Organisation kring Edvinperspektivet finns med styrgrupp och en 

gemensam ledningsgrupp. 

Fortsatt finns behov av samverkan genom hela skolsystemet från förskolan upp till vuxenutbildningen för att 

eleven ska lyckas med sina studier på bästa sätt. Det är fler elever än tidigare som avslutar årskurs 9 utan betyg i 

ett eller flera ämnen. Elever som nyligen invandrat till Sverige kan ha anpassad studiegång under sin tid på 

högstadiet för att koncentrera sig på vissa ämnen. Det gör att fler elever har behov av att läsa in grundskolebetyg 

på IM på gymnasienivå. Fler elever söker sig till vuxenutbildningen från gymnasiet för att läsa upp ett eller flera 

ämnen för att få behörighet till universitet och högskola. 

Stureplan har i flera avseenden blivit en samlingspunkt och en trygg plats för ungdomarna i Skara kommuns 

förebyggande arbete. Så populärt att det emellanåt har varit så hårt tryck att de personella resurserna inte räckt 

till. 
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Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

En handlingsplan är framtagen gällande utveckling av ledarskapet i förvaltningen. Planen innehåller bl.a. 

punkter om styrkedjans betydelse. Dialogen behöver öka mellan nivåerna i styrkedjan för att leda fram till en 

gemensam strategi för hur de nationella målen ska uppnås på den enskilda skolenheten. 

Förstelärarna har arbetat med formativ bedömning tillsammans med respektive rektor på enheten. Detta är ett 

led i att öka lusten för lärande bland eleverna. Kollegialt lärande för att sprida aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet sker bland lärare och våra chefer. Genom matematiklyft och nu också läslyftet tar lärarna del av 

aktuell forskning inom området. 

Fortfarande pekar indikatorerna kring trivsel i skolan på ett bra resultat men det har gått ner något vad gäller åk 

5 och åk 8 samt åk 2 på gymnasiet inom några delar. Det finns svårighet att rekrytera behörig personal och 

tillsätta tjänster, nyanlända i behov av studie- och modesmålsstöd samt SVA-underisning. Ökad kunskap i att 

möta elever med behov av särskilt stöd krävs. 

Att kombinera IKT verktyg med de faktorer som visat sig ge hög måluppfyllelse kommer att ge resultat. Att 

kombinera IKT verktyg med traditionellt lärande som inte har stöd i forskning ger inte Att kombinera IKT 

verktyg med de faktorer som visat sig ge hög måluppfyllelse kommer att ge resultat. Att kombinera IKT verktyg 

med traditionellt lärande som inte har stöd i forskning kommer inte ge samma effekt. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten. 

Medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen upplever till stor del ett gott bemötande, både från sin 

närmaste chef och i sitt arbetslag. Medarbetarna ger också ett gott bemötande till sina arbetskamrater vilket 

delvis visar sig genom det goda arbetsklimat, den goda stämning och den lojalitet som finns i arbetslagen ute i 

verksamheterna. Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med bemötande med utgångspunkt i den 

kommungemensamma bemötandesatsningen. 

För att uppnå målet gällande hälsosamt ledarskap kommer förvaltningen fortsätta arbeta med 

ledarskapsutveckling samt med att möjliggöra ett pedagogiskt ledarskap. Detta kommer att stärka cheferna i 

förvaltningen ytterligare och öka möjligheten för dem att fokusera på delaktighet och utveckling av 

verksamheten. Förvaltningen kommer även arbeta med värdegrund, vision och varumärke vilket förväntas leda 

till att medarbetarna känner större tillhörighet med Skara kommun som arbetsgivare och det blir en tydlighet i 

vilka mål samtliga medarbetare i kommunen ska arbeta för att uppnå. Förvaltningens och enheternas mål ska 

också tydliggöras, precis som sättet att arbeta på för att nå målen. 

Förhoppningen är att ovanstående arbete även ska speglas i ett bättre resultat på sista frågan i medarbetarenkäten 

2016, där medarbetarna ger en samlad bedömning av Skara kommun som arbetsgivare. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Den positiva avvikelsen är så liten, man kan därför säga att resultatet är i balans med budget. Förvaltningen styr 

utifrån decentraliserat ekonomiskt ansvar och har målet att alla enheter ska ha en ekonomi i balans, eller om det 

ej är möjligt, på verksamhetsområdet. Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt. Under 2015 har ett riktat 

arbete påbörjats med att se över och uppdatera skriftliga rutiner rörande ekonomin samt förbättra 

ekonomikunskaperna hos skolassistenter. En översyn av förvaltningens resursfördelningsmodell kommer att ske 

under 2016. 
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Medborgare 

Samverkan sker mellan skolformer. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

 Stärka individens kreativitet och utveckling hela kedjan. 

 Tydlig gemensam helhetsbild för att finna rätt åtgärder och arbetsmetoder som leder till ökad 

måluppfyllelse. 

 Kvalitetssäkrade övergångar. 

 Vägledning viktig framgångsfaktor. 

Målindikatorerna nedan pekar på att det fortsatt finns behov av samverkan genom hela skolsystemet från 

förskolan upp till vuxenutbildningen för att eleven ska lyckas med sina studier på bästa sätt. Det är fler elever än 

tidigare som avslutar årskurs 9 utan betyg i ett eller flera ämnen. Elever som nyligen invandrat till Sverige kan 

ha anpassad studiegång under sin tid på högstadiet för att koncentrera sig på vissa ämnen. Det gör att fler elever 

har behov av att läsa in grundskolebetyg på IM på gymnasienivå. Fler elever söker sig till vuxenutbildningen 

från gymnasiet för att läsa upp ett eller flera ämnen för att få behörighet till universitet och högskola. 

En utmaning framöver är att är att ännu tydligare ta reda på var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och vad 

eleven behöver få ut av undervisningen utifrån förutsättningar, erfarenheter och tidigare kunskaper. 

Satsningarna på matematiklyftet och läslyftet är ett exempel på hur arbete sker genom hela utbildningssystemet 

inom samma område som är anpassat för respektive ålder. Skara kommun har valt att satsa på samma 

moduler/områden inom matematik och läslyftet vid ovanstående satsningar. Områden som är valda utifrån de 

områden som kommunen har svagast resultat på i de nationella proven. 

Vägledning kommer fortsatt att vara en viktig framgångsfaktor för att kvalitetssäkra övergångar samt för att 

stärka elevernas utveckling. 

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning 
inom tre år exkl. individuellt program 

Årsredovisning 
2015 

 82% 

Kommentar 

SKL har uppdaterat den indikator som använts i detta budgetdokument. Det gör att målvärde inte kan anges i 
årsredovisningen då det är olika indikatorer. Måttet på genomströmning har anpassats till den reformerade 
gymnasieskolan, Gy 2011, och utgår från andelen elever som uppnått examen inom tre år. Till skillnad från tidigare år 
ingår även elever som påbörjat sin utbildning på ett introduktions- program. 
Det gör att målvärdet som är satt för år 2015 inte går att jämföra med den uppdaterade indikatorn. 
Målvärdet på den uppdaterade indikatorn från läsåret 13/14 lyder; 
Gymnasieelever med examen inom tre år, andel %  
Hemkommun samtliga program inkl. IM 65 %, vägt medelvärde i riket 63,4 % 
Kommunala skolor samtliga program inkl. IM 68%, vägt medel i riket 62,4 % 
Efter programtyp exkl. IM 
högskoleförberedande 74 %, vägt medel i riket 73,8 % 
yrkesförberedande 72%, vägt medel i riket 66,6 % 

Indikatorn avser andelen elever med examen inom 3 år bland nybörjare i år 1 den 15 oktober 2011 (i totalen ingår 
introduktionsprogram). Indikatorn visar den utbildning där eleven påbörjade sina studier. Personer med tillfälligt 
personnummer eller skyddad identitet har exkluderats ur redovisningen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 
eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Eleven ska också ha godkänt i 400 poäng av de 
programgemensamma ämnena (rektor har utrymme att inom ramen för individuellt anpassat program byta ut kurser i 
programgemensamma ämnen). Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha 
godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom 
ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. 
Källa: SCB och öppna jämförelser. 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Total andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildning inom fyra år. 

Årsredovisning 
2015 

 83% 

Kommentar 

Publiceras i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 när data om elever som läst enligt dem reformerade 
gymnasieskolan (Gy 2011) finns tillgänglig. 

Detta år finns det inte officiell statistik att tillgå så att det är jämförbart mot målvärdet 

  Andel elever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola på 
studieförberedande program. 

Årsredovisning 
2015 

76% 91% 

Kommentar 

Statistiken i årsredovisningen avser läsåret 13/14 Uppdaterad indikator. Nya behörighetskriterier för elever som läst enligt 
den reformerade gymnasieskolan (Gy 2011). Från 2016 kommer denna indikator vara på fyra år. 

Den nya indikatorn: Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år andel % 
kommunala skolor. 

På de högskoleförberedande programmen på Katedralskolan uppnådde 76 % av eleverna grundläggande behörighet 
exkl. IM, vägt medel i riket är 74,7 % 

Elever som påbörjat sin utbildning på indikatorn avser andelen elever med grundläggande behörighet till högskola och 
universitet inom 3 år bland nybörjare i år 1 den 15 oktober 2011 (i totalen ingår introduktionsprogram). Indikatorn visar 
den utbildning där eleven påbörjade sina studier. Personer med tillfälligt personnummer eller skyddad identitet har 
exkluderats ur redovisningen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. 

En yrkesexamen ger inte automatiskt grundläggande behörighet, men kan kompletteras med behörighetsgivande kurser. 
Dessa kurser är: svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6. 

För att nå grön markering enligt SKL:s färgmarkeringar krävs läsåret 13/14 att 79,9 % uppnår grundläggande behörighet. 

  Andel elever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola på 
yrkesförberedande program. 

Årsredovisning 
2015 

14% 44% 

Kommentar 

Statistiken i årsredovisningen avser läsåret 13/14 Uppdaterad indikator. Nya behörighetskriterier för elever som läst enligt 
den reformerade gymnasieskolan (Gy 2011). Från 2016 kommer denna indikator vara på fyra år. 

Elever som påbörjat sin utbildning på indikatorn avser andelen elever med grundläggande behörighet till högskola och 
universitet inom 3 år bland nybörjare i år 1 den 15 oktober 2011 (i totalen ingår introduktionsprogram). Indikatorn visar 
den utbildning där eleven påbörjade sina studier. Personer med tillfälligt personnummer eller skyddad identitet har 
exkluderats ur redovisningen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. 

En yrkesexamen ger inte automatiskt grundläggande behörighet, men kan kompletteras med behörighetsgivande kurser. 
Dessa kurser är: svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6. 

För att uppnå gul färg enligt SKL:s färgmarkering krävs att 20 % uppnår grundläggande behörighet. För att uppnå grön 
färg krävs att 36 % uppnått grundläggande behörighet 

  Andel som nått målen i alla ämnen åk 9. Årsredovisning 
2015 

76% 83% 

Kommentar 

Genom intern statistik på de enskilda elevbetygen går det att utläsa att 189 elever gick på Skara 7-9. De ämnen som flest 
elever fick betyget F i är biologi 19 elever, engelska 20 elever, idrott och hälsa 19 elever, matematik 19 elever samt 
svenska som andraspråk 18 elever. 

 
Det är 5 % färre elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 än förra året. 

Av Skara 7-9  elever som avslutade årskurs 9 läsåret 14/15 var det 11 % eller 17 st. elever som är nyanlända och som 
kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Läsåret 13/14 var motsvarande siffra 4 % och 12/13 3 %. 

Officiell statistik visar att 83 % av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen exkl. nyinvandrade och med okänd 
bakgrund. Statistiken visar att det finns stora behov av att kunna läsa in grundskoleämnen på IM för flera elever än 
tidigare från årskurs 9. 

  

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
naturvetar- och teknikprogram. 

Årsredovisning 
2015 

82,1% 88% 

Kommentar 

Nedgång från förra året med lite drygt en procentenhet. 

Statistiken avser samtliga elever i Skara kommun, inkl. Metis 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetarprogram. 

Årsredovisning 
2015 

79,7% 91% 

Kommentar 

Nedgång från förra året med ca 3 procent. 

Statistiken avser samtliga elever i Skara kommun, inkl. Metis 

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
estetiska program. 

Årsredovisning 
2015 

82,1% 91% 

Kommentar 

Nedgång från förra året med ca 3 procent 

Statistiken avser samtliga elever i Skara kommun inkl. Metis 

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram. 

Årsredovisning 
2015 

82,6% 92% 

Kommentar 

  

Nedgång från förra året med ca 3 procent. 

Statistiken avser samtliga elever i Skara kommun, inkl. Metis 

  Andel i åk 9 som får sitt förstahandsval på 
gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

95% 92% 

Kommentar 

95 % av andel behöriga på Djäkneskolan, Teglaskolan och Metis 

Digitala resurser används i lärande/verksamheten. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

 IKT-verktygen är levande för såväl elever som personal i ett förändrat arbetssätt. 

 Rektor ansvarar för att leda den pedagogiska verksamheten. 

 Digitala verktyg är redskap för lärande utifrån forskning ex Hattie. 

Målindikatorerna nedan vänder sig i första hand till skolan. Det pågår ett mycket bra utvecklingsarbete med 

digitala verktyg även i förskolan. Hur verktygen används i förskolan varierar från enhet till enhet. I 

kvalitetsammanställningarna finns flera exempel på att barn och personal fotar och gör egna filmer för att 

uppmärksamma barn, personal och föräldrar på det lärande som sker. Digital kommunikation förskola-föräldrar-

förskola har utvecklats under året både genom lärplattform och genom dokumentation inför exempelvis 

utvecklingssamtal. 

Genom den enkätundersökning som är gjord och som till delar redovisas i kommentarfältet till de två 

målindikatorerna framträder en tydlig bild där eleverna på gymnasiet alltid eller nästan alltid använder digitala 

verktyg som ett pedagogiskt och kommunikativt verktyg i undervisningen. 

I en utvärdering som är genomförd av införandet av Ipads i årskurs 7 läsåret 14/15 uppger eleverna att 

arbetssätten har förändrats på så sätt att de kan arbeta mer i sin egen takt, att de i större utsträckning kan visa på 

kunskaper. 75% av eleverna uppger att skolarbetet är roligare när Ipads används i undervisningen. 43 % av 

uppger att de arbetar mer med sitt skolarbete sedan de fick tillgång till Ipads. 

Lärare uppger att det är svårt att finna bra sätt för att ge återkoppling via Ipadsen. Det krävs ett engagemang från 

båda håll för att ge konstruktiv feedback. 69 % av pedagogerna anser att de utvecklat nya arbetssätt, vilket 

stämmer väl överrens med elevernas svar där 72 % svarat positivt på motsvarande fråga. 

Fortsatt satsning och kompetensutveckling på digitala verktyg är avsatt för de kommande läsåren. Under det 

gångna året har all personal på Skara 7-9 samt alla chefer i barn- och utbildningsförvaltningen genomgått en 

femdagars utbildning med delvis lika innehåll för att stärka användandet av digitala resurser utifrån de olika 

uppdragen i organisationen. 
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   Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Lärarna i min skola använder digitala verktyg i 
undervisningen. 

Årsredovisning 
2015 

 81% 

Kommentar 

Denna målindikator är omgjord från förra året för att få mer kunskap om vad lärarna och eleverna använder digitala 
verktyg till i undervisningen. 

I årskurs 5 är det fortfarande ca 50 % som nästan aldrig eller aldrig söker information digitalt eller skriver 
inlämningsuppgifter eller uppsatser digitalt. 

I årskurs 8 är motsvarande siffra ca 20 % och i årskurs 2 på gymnasiet är det ca 2 % som uppger att de aldrig eller nästan 
aldrig använder digitala verktyg till informationssökning eller inlämningsuppgifter. 

Frågor har ställts till årskurs 5, 8 samt årkurs 2 på gymnasiet. 
Svarsfrekvens 
192 elever i årskurs 5, 139 elever i årskurs 9 och 165 elever i årskurs 2 på gymnasiet. 

Det vanligaste användningsområdet inom undervisningen är för att skriva uppsatser och/eller inlämningsuppgifter. 40 % 
av årskurs 5 eleverna svarade att de alltid eller nästan alltid använder Dator/Ipads för detta. 
83 % av elever i årskurs 8 och 98 % av elever i årskurs 2 på gymnasiet svarade med samma påstående som ovan. 
Många elever och lärare arbetar med bilder, ljud, musik och film digitalt. 
44 % av eleverna i årskurs 5 svarade att de alltid eller nästan alltid gör det. Motsvarande statistik för årskurs 8 är 63 % 
och för årskurs 2 på gymnasiet 85 %. 

I enkätundersökningen framträder en bild av att det är relativt vanligt att elever tar kontakt med lärare utanför skoltid 
genom olika sociala medier eller plattformar. 
i årskurs 5 är det 16 % som alltid eller nästan alltid gör det. I årskurs 8 62 % och i årskurs 2 på gymnasiet 75 %. 

Färre antal elever använder digitala verktyg för att göra beräkningar, skapa diagram eller jobba med statistik. Årskurs 5 
22%, årskurs 8 29% och i årskurs 2 på gymnasiet 56 %. 

Enkätfrågorna visar att digitala verktyg i undervisningen används minst till att läsa böcker eller tidningar digitalt. I årskurs 
5 är det 25% som gör det alltid eller nästan alltid, 17 % i årskurs 8 och 33 % på gymnasiet i årskurs 2. 

  Jag använder läroplattformen i mitt skolarbete. Årsredovisning 
2015 

 81% 

Kommentar 

Denna målindikator har inte följts upp under året. 

Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

 EDVIN i fokus innebär barnperspektiv och eleven i centrum. 

 Strategier och åtgärder är tydliga och verkningsfyllda för det hälsofrämjande arbetet, där varje barn och 

elev känner trygghet och studiero. 

 Elevhälsoteam i samverkan med enhetschefer. 

 Fortsatt föräldrastöd 

Stöd ges till rektorer och förskolechefer i frågor som rör Skolinspektionsärenden, enskilda elevärenden och 

verksamhetsfrågor. De ärenden som vi har fått beslut på visar att vi har säkerställt arbetet kring kränkningar och 

vidtar nödvändiga åtgärder. I några fall får vi påpekanden kring att vi måste säkerställa att lärare och 

enhetschefer anmäler kännedom om kränkningar. 

Marte Meo-vägledare, -utbildare och -samordnare tillhandahålls i verksamheterna för att stödja det 

förebyggande och främjande arbetet. organisering av arbetet utifrån Edvinperspektivet fortsätter med styrgrupp 

och en gemensam ledningsgrupp. 

Elevhälsapersonal från områdena 1-16 och Gy/Vux har påbörjat gemensamt utvecklingsarbete, utifrån Petri 

Partanen, "Att utveckla elevhälsa", tillsammans med ledningen.  Kuratorer har fått handledning. 

Förändringsarbetet kring elevhälsans uppdrag fortgår. I dialogen/möten finns en ökad tydlighet kring vars och 

ens roll i det främjande och förebyggande arbetet. Rektor, lärare och elevhälsa har samråd på enheterna. 
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Stureplan har i flera avseenden blivit en samlingspunkt och en trygg plats för ungdomarna i Skara kommuns 

förebyggande arbete. Så populärt att det emellanåt har varit så hårt tryck att de personella resurserna inte räckt 

till.  

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel elever åk 4 som är simkunniga. Årsredovisning 
2015 

77% 91% 

Kommentar 

Det är fler elever som är nyanlända som inte har någon vattenvana. Dessa får extra undervisning för att nå målen i 
årskurs 6 

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det åk 2. 

Årsredovisning 
2015 

99% 97% 

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det åk 5. 

Årsredovisning 
2015 

96% 97% 

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det åk 8. 

Årsredovisning 
2015 

87% 92% 

Kommentar 

Detta värde har gått ner med 7 procentenheter sedan förra året. 

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det åk 2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

86% 92% 

Verksamhet 

Ledarskapet utvecklar verksamheten. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

Det skickliga ledarskapet genomsyrar hela utbildningen. 

Resurser och tid definieras utifrån behov för att säkerställa hållbara arbetssätt och arbetsmetoder. 

 Rektorsutbildning genomgås av samtliga förskolechefer och rektorer 

En handlingsplan är framtagen gällande utveckling av ledarskapet i förvaltningen. Planen innehåller bl.a. 

punkter om styrkedjans betydelse. Dialogen behöver öka mellan nivåerna i styrkedjan för att leda fram till en 

gemensam strategi för hur de nationella målen ska uppnås på den enskilda skolenheten. Fortfarande pekar 

indikatorerna på ett bra resultat men det har gått ner något vad gäller åk 5 och åk 8 samt åk 2 på gymnasiet inom 

några delar. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter åk 2. 

Årsredovisning 
2015 

92% 93% 

Kommentar 

Ett bra värde men det har gått ner 5 procentenheter från förra året 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter åk 5. 

Årsredovisning 
2015 

85% 93% 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter åk 8. 

Årsredovisning 
2015 

84% 80% 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter åk 2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

79% 80% 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 2. Årsredovisning 
2015 

93% 97% 

Kommentar 

Ett värde som gått ner med fem procentenheter från förra bokslutet 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 5. Årsredovisning 
2015 

94% 97% 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 8. Årsredovisning 
2015 

90% 97% 

Kommentar 

Ett värde som minskat med sex procentenheter 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 2 
gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

97% 97% 

  Enheten har kompetensutvecklingsplan % av 
antalet enheter 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

 Hållbara arbetssätt och arbetsmetoder används. 

 Resurser och tid definieras utifrån behov för att säkerställa hållbara arbetssätt och arbetsmetoder. 

 Rektors ansvarar för att leda den pedagogiska verksamheten. 

 Genusperspektiv i utformandet av undervisning. 

Forum för samtal kring beforskade metoder har funnits. Vikten av att varje elev blir sedd med tilltro och 

förväntningar är känd. Trots detta är resultaten inte lika goda som föregående år. Förvaltningen har under flera 

år legat högt i denna mätning av indikatorerna i förhållande till andra kommuner. Resultatet för året är något 

sämre och vi har inte nått upp till satt målvärde. Fortsatt arbete med att utveckla återkoppling samt elevernas 

inflytande över verksamheten krävs. Höga förväntningar och krav på eleverna måste samspela. 

Det går inte att dra några större slutsatser utifrån elevernas svar på nedanstående indikatorer i förhållande till 

kunskapsresultaten i framförallt årskurs 6 och 9. En tendens är dock att eleverna i olika grad upplever att de har 

mindre kunskap om vad de ska kunna för att nå målen samt att återkopplingen/feedbacken på hur det går i 

arbetet har mindre nöjdhet bland eleverna än åren tidigare. Förväntningarna från lärarna att eleverna ska nå 

målen har sjunkit i de lägre åldrarna. Orsakerna till detta är säkert mångfasetterad exempelvis kan det vara 

svårigheten att rekrytera behörig personal och tillsätta tjänster, nyanlända i behov av studie- och modesmålsstöd 

samt SVA-underisning, kunskapsbrist i att möta elever med behov av särskilt stöd. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de 
olika ämnena åk 5. 

Årsredovisning 
2015 

90% 94% 

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de 
olika ämnena åk 8. 

Årsredovisning 
2015 

71% 84% 

Kommentar 

Ett värde som minskat med 10 procentenheter 

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de 
olika ämnena åk 2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

73% 84% 

  Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 
2. 

Årsredovisning 
2015 

90% 94% 

Kommentar 

Ett värde som minskat med 7 procentenheter 

  Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 
5. 

Årsredovisning 
2015 

85% 94% 

Kommentar 

Värdet har minskat med 7 procentenheter 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 
8. 

Årsredovisning 
2015 

80% 88% 

Kommentar 

En minskning med tre procent vid tillfället för besvarande av SKL enkäten i årskurs 8. I en intern enkät som genomförts av 
elever i alla årskurser på (Skara 7-9) våren 2015 svarar 87 % att det stämmer mycket bra eller stämmer bra på 
påståendet "Du får veta hur det går för dig i skolarbetet" 

 

  Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 
2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

83% 88% 

  Andel elever som når minst betyget E i 
samtliga ämnen åk 6. 

Årsredovisning 
2015 

72% 92% 

Kommentar 

Genom intern statistik för läsåret 14/15 går det att utläsa att det är fler elever som fått betyget F och att det är färre elever 
som fått de högre betygen A och B. Det finns flera orsaker till detta. En av dem är att nämnden och förvaltningen står inför 
utmaningen att klara av att tillgodose de nyanlända elevernas kunskapsbehov på relativt kort tid i skolsystemet. En annan 
orsak är att det krävs arbete och struktur för att säkerställa varje elevs kunskapsinlärning. Det gäller såväl möjligheter för 
elever att kunna visa sina förmågor och kunskaper som att lärarna har utvecklat bedömarförmågan. Förvaltningen har 
prioriterat kompetensutveckling i form av betyg och bedömning och matematiklyft. 

 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i 
alla ämnen åk 2. 

Årsredovisning 
2015 

90% 95% 

Kommentar 

En värdeminskning med 8 procentenheter 

 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i 
alla ämnen åk 5. 

Årsredovisning 
2015 

84% 95% 

Kommentar 

En värdeminskning med 8 procentenheter 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i 
alla ämnen åk 8. 

Årsredovisning 
2015 

96% 91% 

Kommentar 

En värdeökning med 5 procentenheter 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i 
alla kurser åk 2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

93% 91% 

 

Verksamheten präglas av aktuell forskning. 

 

Förvaltningens målbild 2014-2017 

 Fortsatt utmaning "synvändan" att läraren och verksamheten ska hitta former och metoder för att möta 

varje elev oavsett behov. 

 Föräldrastöd och pedagogstöd är framgångsfaktorer. 

 Hälsofrämjande skola samt skapande skola är delar som stärker upp. 

 Implementera arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens. 

Förstelärarna har arbetat med formativ bedömning tillsammans med respektive rektor på enheten. Detta är ett 

led i att öka lusten för lärande bland eleverna. Kollegialt lärande för att sprida aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet sker bland lärare och våra chefer. Genom matematiklyft och nu också läslyftet tar lärarna del av 

aktuell forskning inom området. Att utveckla arbetssätt och metoder som är grundade på aktuell forskning 

behöver fortsatt ske. Det ska finnas kännedom om vilka metoder som lämpar sig bäst för att skapa resultat 
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utifrån olika förutsättningar. Att kombinera IKT verktyg med de faktorer som visat sig ge hög måluppfyllelse 

kommer att ge resultat. Att kombinera IKT verktyg med traditionellt lärande som inte har stöd i forskning 

kommer inte ge samma effekt. Här behöver fortsatt utveckling ske.  

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer åk 2. 

Årsredovisning 
2015 

92% 82% 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer åk 5. 

Årsredovisning 
2015 

78% 82% 

Kommentar 

En värdeminskning med 7 procentenheter 

 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer åk 8. 

Årsredovisning 
2015 

44% 55% 

Kommentar 

En stor minskning från 69 procent i fjol till 44 % i år. 

Genom internationella och nationella undersökningar framkommer fakta om att eleverna upplever sig stressade i arbetet. 
Detta påverkar nyfikenheten och lust att lära. 

Skara 7-9 har genomfört ytterligare en elevenkät utöver SKL- frågorna till årskurs 8. 
Svaren pekar på att eleverna trivs och känner sig trygga, men att de är ett antal elever om inte upplever att de är med och 
påverkar arbetsformer och redovisningssätt i den grad de önskar. Det förklarar dock inte den stora skillnad som finns i 
nedgången. 

 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust 
att lära mig mer åk 2 gymnasium. 

Årsredovisning 
2015 

42% 55% 

Kommentar 

En stor minskning från 62 % år 2013 till 42 % år 2015. 

I samtal med gymnasieelever är det tydligt att elever upplever stress och press för att nå kunskapskraven. För vissa är 
det en stor ansträngning att nå betyget E för andra är målsättningen att nå betyget A i alla ämnen. Tempot i studierna är 
så pass höga så är eleven frånvarande på grund av sjukdom eller saknar tillräckliga förkunskaper finns det hinder för att 
nå kunskapskraven i de pågående kurserna. Vissa kurser är på en termin och därefter är det oftast en prövning som är 
alternativet eller att läsa upp på Komvux om betyg saknas. 
Kunskapskraven har skärpts i och med de nya läroplanerna och i samtal framkommer att eleverna tappar lusten för att 
lära sig i pressade situationer och därmed försvinner nyfikenheten. 

  

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande. 

 

Medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen upplever till stor del ett gott bemötande, både från sin 

närmaste chef och i sitt arbetslag. Medarbetarna ger också ett gott bemötande till sina arbetskamrater vilket 

delvis visar sig genom det goda arbetsklimat, den goda stämning och den lojalitet som finns i arbetslagen ute i 

verksamheterna. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete i arbetslaget. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

5,1 5 

Kommentar 

Samarbete inom arbetslaget är en av framgångsfaktorerna vid det fortsatta arbetet med medarbetarundersökningen från 
2014, både på enhetsnivå och på förvaltningsnivå. När det gäller samarbetet beskriver flera enheter att det finns ett gott 
arbetsklimat, lojalitet kollegor emellan samt en god stämning i arbetslaget. 

För att bibehålla det goda samarbetet och den goda stämningen i arbetslagen lyfts idéer kring rekreation och 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

arbetsglädje. Det handlar om olika typer av aktiviteter som ytterligare främjar meningsfullhet i arbetet och samhörighet 
med gruppen. Fortsatt stöd till varandra, arbete i team och konstruktiv kommunikation kommer att krävas för att fortsätta 
det goda samarbetet i verksamhetens arbetslag. Värdegrundsfrågor och konflikthantering kommer även fortsättningsvis 
vara på agendan i olika forum. 

  Medarbetarna har förtroende för sin chef. 
Skala 1-6 

Årsredovisning 
2015 

4,6 4,6 

Kommentar 

Medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen har till stor del förtroende för sin närmsta chef. Förvaltningens 
resultat ligger i linje med kommunen som helhet. 

Kommunens fortsatter satsa på ledarskap och förvaltningen kommer att arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta kommer tillsammans att stärka förvaltningens ledare ytterligare i sitt ledarskap vilket 
kan öka graden av förtroende medarbetarna känner. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Hälften av medarbetarna i Barn- och utbildningsförvaltningen upplever att de får tillräckligt stöd och 

återkoppling av sin närmaste chef samt att målen för verksamheten är tillräckligt tydliga för att de ska kunna 

utföra sitt arbete på ett bra sätt. Förvaltningen nådde inte uppsatt mål gällande hälsosamt ledarskap. 

Målet är att fortsatt arbete med ledarskapsutveckling samt arbete med att möjliggöra ett pedagogiskt ledarskap 

kommer att stärka cheferna i förvaltningen ytterligare och därmed öka möjligheten för dem att fokusera på att 

stötta sina medarbetare i större utsträckning. Arbete mot gemensamma mål och ett gemensamt förhållningssätt 

är ett av de förbättringsområden förvaltningen arbetar med. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Medarbetarna får stöd från sin chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,3 4,5 

Kommentar 

Hälften av förvaltningens medarbetare känner att deras närmsta chef ger dem det stöd de behöver för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Resultatet ligger något lägre än kommunen som helhet och förvaltningen nådde inte uppsatt mål. 

Kommunens fortsätter satsa på ledarskap och förvaltningen kommer att arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta kommer tillsammans att stärka förvaltningens ledare ytterligare i sitt ledarskap vilket 
kan öka möjligheten för cheferna att fokusera på att stötta sina medarbetare i större utsträckning. 

  Medarbetarna får återkoppling på utfört arbete. 
Skala 1-6 

Årsredovisning 
2015 

4,3 4,4 

Kommentar 

Hälften av förvaltningens medarbetare upplever att deras närmaste chef ger dem återkoppling på hur de utfört sina 
arbetsuppgifter. Förvaltningens resultat ligger i samma nivå som kommunen som helhet när det kommer till denna fråga 
men förvaltningen nådde inte uppsatt mål. 

Kommunens fortsatter satsa på ledarskap och förvaltningen kommer att arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta kommer tillsammans att stärka förvaltningens ledare ytterligare i sitt ledarskap vilket 
kan öka möjligheten för cheferna att fokusera på att stötta sina medarbetare i större utsträckning. 

  Målen för verksamheten är tydliga. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,9 5 

Kommentar 

Arbeta mot gemensamma mål och ett gemensamt förhållningssätt till arbetet finns med bland enheternas 
förbättringsområden i det fortsatta arbetet med medarbetarenkäten. I arbetet med detta blir det viktigt att tydliggöra för 
samtliga medarbetare vilka mål verksamheten har att arbeta efter och hur man ska arbeta för att nå målen. Genom 
delaktighet och tydlighet skapas ett gemensamt förhållningssätt till det arbete som utförs och anledningen till det. 
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Medarbetare skall ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid. 

 

Stor del av Barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare är nöjda med den sysselsättningsgrad de har. För 

medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad finns möjligheten att anmäla detta till sin närmaste chef. 

Delade turer tillämpas inte i förvaltningen. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel medarbetare som är nöjda med sin 
sysselsättningsgrad. Skala 1-6 

Årsredovisning 
2015 

5,1 5,5 

Kommentar 

80 % av förvaltningens medarbetare är nöjda med den sysselsättningsgrad de har. 13 % känner sig delvis nöjda. 
Direktiven säger att innan rekrytering ansvarar rekryterande chef för att det kontrolleras i WinLas om det finns 
medarbetare i förvaltningen som önskar utökad sysselsättningsgrad. 

Respektive chef bör i varje medarbetarsamtal ta upp frågan om önskad utökad sysselsättningsgrad samt se till att det blir 
registrerat i WinLas om medarbetaren önskar utökning. Detta för att kontroll innan rekrytering ska bli meningsfull. 

  Antal delade turer. Årsredovisning 
2015 

0 0 

Kommentar 

Delade turer tillämpas inte inom förvaltningen. 

 

Ekonomi 

Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. 

 

Kostnad per betygspoäng är borttagen från nationell statistik. Den positiva avvikelsen är så liten, man kan därför 

säga att resultatet är i balans med budget. Den ekonomiska modellen för förvaltningen bygger på ett 

decentraliserat ekonomiskt ansvar med egen budget per verksamhetsenhet. En översyn av 

resursfördelningsmodellen till volymbaserade verksamheter är under arbete för att se om det finns faktorer som 

inte tas hänsyn till idag. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Kostnad per betygspoäng. Årsredovisning 
2015 

  

  Kommunens ranking i öppna jämförelser. Årsredovisning 
2015 

  

  Avvikelse mot budget. Årsredovisning 
2015 

0,2% 0% 
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Omsorgsnämnden 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Omsorgsnämnden ska medverka till 
gemenskap och delaktighet 

Omsorgsnämnden ska bidra till att skapa 
goda levnadsförhållanden 

Omsorgsnämnden ska nå samhällets mest 
utsatta så tidigt som möjligt. 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Omsorgsnämnden ska arbeta för att 
bibehålla, utveckla och återvinna individens 
förmågor. 

Omsorgsnämndens verksamheter skall vara 
rättsäkra 

Omsorgsnämndens verksamheter skall 
ständigt utvecklas och förbättras 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare ska ges möjlighet till inflytande 
över sin arbetstid. 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Verksamheten skall bedrivas 
kostnadseffektivt med utgångspunkt från 
gällande ramar. 

 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Fler personer lever på ekonomiskt bistånd. Den negativa utvecklingen som varit vad gäller ekonomiskt bistånd 

har inneburit att fler barn lever i ekonomisk utsatthet vilket riskerar leda till utanförskap. 

De brukarbedömningar som gjorts visar att andelen som är mycket nöjda har försämrats och når inte helt upp till 

de uppsatta målen. 

Inom funktionshinder saknar vi för tillfället boendeplatser för funktionshindrade. Överklaganden har bland 

annat försenat byggnationen av nya LSS boende. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

Mycket tyder på att den socioekonomiska sammansättningen i Skara har försämrats. Andelen personer i 

långvarigt ekonomiskt bistånd har ändå minskat och kan bland annat förklaras av jobbprojektet som innebär att 

nämnden under perioder anställt personer ur denna målgrupp. 

Det pågår utvecklingsarbeten inom många områden i verksamheten. Verksamheten genomför riskanalyser och 

egenkontroller och ledningsgrupperna använder kvalitetsdata för att systematiskt följa verksamheten. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten. 

Det redovisade resultatet är hämtat från den senaste medarbetarenkäten som gjordes 2014. Omsorgens 

medarbetare har förtroende för sina chefer och är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Medarbetarenkäten visar 

att medarbetarna önskar tydligare verksamhets mål och att återkopplingen och stödet för att genomföra sina 
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arbetsuppgifter kan förbättras. 

De flesta är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Den personal som arbetar i enheter som är aktuella för delade 

turer har i genomsnitt en delad tur på sex veckor vilket är något mer än målsättningen. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 11 mnkr. I resultatet redovisas en återbetalning av moms med 

4,1 mnkr som gäller 2008, 2012-2014. Övrigt underskott kan främst hänföras till kostnader för placerade barn 

och unga samt utbetalt ekonomiskt bistånd. 

  

 

Medborgare 

Omsorgsnämnden ska medverka till gemenskap och delaktighet 

 

Andelen genomförande planer har stigit men fortfarande ligger utfallet långt i från 100 % som är målet. Arbetet 

har börjat ge resultat men kommer fortsatt vara ett prioriterat område. 

Den negativa utvecklingen som varit vad gäller ekonomiskt bistånd har inneburit att fler barn lever i ekonomisk 

utsatthet vilket riskerar leda till utanförskap. 

Andelen som är mycket nöjda med bemötandet inom hemvården visar försämrade resultat i förhållande till 

tidigare år vilket tas på stort allvar. Under 2015 har hemvården haft en högre personalomsättning än normalt och 

omstruktureringar inom hela Skara hemvård har gjorts vilket kan ha påverkat resultatet. Motsvarnade siffra 

inom särskilt boende har förbättrats men når inte målet. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel genomförande planer SoL och LSS i 
våra insatser 

Årsredovisning 
2015 

74% 100% 

Kommentar 

Andelen genomförande planer som är högst 6 månader gamla har gått upp men fortfarande har vi en bit kvar till målet på 
100 %. Området är prioriterat och nämnden kommer fortsätta arbeta för att nå målet. 

Funktionshinder 81% 
IFO 95% 
ÄO 64 % 

Några områden var inte rapporterade och saknas också i beräkningen. 

  Andel barn i befolkningen som ingår i familjer 
med ekonomiskt bistånd. 

Årsredovisning 
2015 

10,3% 5,7% 

Kommentar 

Andelen barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat. Vi ser också att arbetslösheten i Skara har ökat och 
andelen sysselsatta har minskat. 

  Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, bemötande andel (%) (andel 
mycket nöjda) 

Årsredovisning 
2015 

57% 60% 

Kommentar 

Andelen mycket nöjda brukare har ökat något sedan 2014. 
Ansvariga enhetschefer har under år 2015 aktivt arbetat med värdegrund och bemötande samt med sociala aktiviteter. 
Arbetet sker i dialog med personal vid olika mötesforum. 

  Nöjd kundindex inflytande äldreboende Årsredovisning 
2015 

 85% 

Kommentar 

Aktuella uppgifter saknas. Utfallet är från 2013. Målet kommer att tas bort till 2016. 

  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Årsredovisning 73% 85% 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

bemötande andel (%) 2015 

Kommentar 

Andelen mycket nöjda brukare har minskat sedan 2014. 

Under 2015 har hemvården haft en högre personalomsättning än normalt och omstruktureringar inom hela Skara 
hemvård har gjorts. Det har varit svårt att rekrytera personal och ordinarie personal har fått ta ett större ansvar. Detta 
tillsammans kan ha påverkat utfallet negativt. Ansvariga enhetschefer har under hösten 2015 mer aktivt arbetat med 
värdegrund och bemötande. Situationen inom hemvården kommer att vara i fokus under 2016. 

 

  Nöjd kundindex inflytande hemtjänst Årsredovisning 
2015 

 85% 

Kommentar 

Aktuella uppgifter saknas. Utfallet är från 2013. Målet kommer att tas bort till 2016. 

  Brukarbedömning anhörigstöd 
funktionshinder 

Årsredovisning 
2015 

41% 65% 

Kommentar 

Svarfrekvensen har förbättrats marginellt men når inte målet på 65 %. Under året har en översyn av frågorna gjorts. 
Svarsfrekvensen bör förbättras för att få ett bra underlag för bedömning av kvalitén. 

Omsorgsnämnden ska bidra till att skapa goda levnadsförhållanden 

 

Nöjd kundindex har sjunkit för både hemvården och särskilt boende vilket kommer analyseras. Antalet platser 

och bostäder för funktionshindrade når inte uppsatta mål. Ett överklagande har bland annat försenat 

byggnationen av en ny gruppbostad. 

En föräldrastödsutbildning har genomförts enligt plan. 

 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal genomförda föräldrastödsutbildningar Årsredovisning 
2015 

1 1 

Kommentar 

Det finns en pågående en föräldrastödsutbildning i ”De otroliga åren” som startade i hösten 2015 och kommer att avslutas 
under våren 2016. 

  Nöjd kundindex helhet hemvård Årsredovisning 
2015 

90% 85% 

Kommentar 

Andelen mycket nöjda brukare har minskat sedan 2014 men vi ligger ändå inom målvärdet. 

Under 2015 har hemvården haft en högre personalomsättning än normalt och omstruktureringar inom hela Skara 
hemvård har gjorts. Det har varit svårt att rekrytera personal och ordinarie personal har fått ta ett större ansvar. Detta 
tillsammans kan ha påverkat utfallet negativt. Ansvariga enhetschefer har under hösten 2015 mer aktivt arbetat med 
värdegrund och bemötande. Situationen inom hemvården kommer att vara i fokus under 2016. 

  Nöjd kundindex helhet särskilt boende 
äldreomsorg 

Årsredovisning 
2015 

80% 85% 

Kommentar 

Andelen mycket nöjda brukare har minskat sedan 2014. 

Det finns ett visst missnöje med de sociala aktiviteterna vilket föranlett att nämnden påbörjat projekt med fokus på att 
förbättra och strukturera de sociala aktiviteterna. Önskemål har funnits om bättre möjligheter att komma utomhus vilket 
också har hörsammats och nöjdheten har ökat från 37% till 47%. 

 

  Gruppboende platser enligt LSS Årsredovisning 
2015 

29 35 

Kommentar 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

Ett LSS boende är planerat men har försenats på grund av överklagningar. 

  Fler särskilt anpassade bostäder enligt LSS 
kap 9:9 

Årsredovisning 
2015 

7 15 

Kommentar 

Målet är inte längre relevant och kommer att tas bort 2016. Ingen analys ges därför av utfallet. 

  Antal personer med boendestöd enligt SoL 
med LSS- tillhörighet 

Årsredovisning 
2015 

42 49 

Kommentar 

Ett ökat antal unga vuxna med LSS tillhörighet som vill bo i egen lägenhet har medfört en ökning av insatsen boendestöd. 
Några personer med behov av hög bemanningsgrad och som troligtvis kommer att ansöka om gruppboende. 

 

  Individuellt anpassad aktivitet utanför grupp 
bostaden, andel (%). 

Årsredovisning 
2015 

100 80 

Kommentar 

Andelen med individuellt anpassad aktivitet utan för gruppboendet har ökat. Utfallet uppnått. 

Omsorgsnämnden ska nå samhällets mest utsatta så tidigt som möjligt. 

 

Samtliga 80 åringar i Skara får erbjudande om ett förebyggande hembesök men det är inte alla om är 

intresserade. 

Andelen personer med svårare trycksår har ökat något. Måttet är en kvalitet indikator men alla trycksår uppstår 

inte i den egna verksamheten. En tryckskada kan ha uppstått på en akutmottagning eller vårdavdelning på 

sjukhuset men debuterar inte förrän personen kommer till hemmet/äldreboendet efter sjukhusvistelsen. Genom 

ett vårdpreventivt arbetssätt som engagerar samtliga i verksamheten så kan vi förhindra trycksår. 

Föräldrar som fått Marte Meo eller funktionell familjeterapi upplever att de fått en god hjälp. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel 80 åringar som vi når med förebyggande 
hembesök. 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Resultatet avser 2014 års resultat. 2015 års utfall redovisas i årsredovisningen. Alla 80 åringar får erbjudande om ett 
besök, därav resultatet 100 %. 2014 tackade 32 nej. 

Formuläret för 2014 omarbetades för att frågorna skulle vara mer aktuella och relevanta. 

  Andel svårare trycksår (kat 2-4) i särskilt 
boende. 

Årsredovisning 
2015 

6% 2% 

Kommentar 

Trycksårsmätning har genomförts i verksamheten genom en "Nationell punktprevalensmätning". Mätningen har 
genomförts inom särskilt boende samt korttidsboende inom äldreomsorgen.  Den Nationella trycksårsmätningen ligger till 
grund för ett förbättringsarbete runt om i Sverige för att förebygga och minska trycksår. Det är en del av vår 
kvalitetsuppföljning i verksamheten. 

Mätningen har genomförts under en vecka där 128 personer har observerats för trycksår. Mätningen visar på ungefär 
samma nivå av trycksår i kat 2-4 som tidigare. Andel trycksår i kat. 3-4 har ökat något medan kat 2 har minskat. Störst 
minskning ser man dock i kat 1 men den redovisas inte här. 

Alla trycksår uppstår dock inte i den egna verksamheten. En tryckskada kan ha uppstått på en akutmottagning eller 
vårdavdelning på sjukhuset men debuterar inte förrän personen kommer till hemmet/äldreboendet efter sjukhusvistelsen. 

Trycksår kan förhindras. Genom ett vårdpreventivt arbetssätt som engagerar samtliga i verksamheten så kan vi förhindra 
trycksår. Tryckavlastning är den viktigaste preventiva åtgärden.  

  Föräldrar som fått Marte Meo eller funktionell 
familjeterapi ska uppleva att de fått verktyg i 
sitt föräldraskap 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

De två familjer som avslutat sin Marte Meo behandling har besvarat frågeformuläret gällande sin upplevelse av metodens 
hjälpsamhet. Den ena familjen anser generellt att Marte Meo har hjälpt dem bra i föräldrarollen, medan den andra familjen 
anser generellt att Marte Meo har hjälpt dem mycket bra i föräldrarollen. 

Samtliga föräldrar var nöjda/mycket nöjda med behandlingen Funktionell Familjeterapi enligt svar från skattnings formulär 
som föräldrar och ungdomar lämnat vid avslutat behandling 

 

Verksamhet 

Omsorgsnämnden ska arbeta för att bibehålla, utveckla och återvinna individens förmågor. 

 

Andelen personer i långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat. En förklaring är införandet av jobbprojektet som 

är en aktivitet för att komma till självförsörjning. Vi har även via ÅKA metoden kunna utreda 

arbetsförmåga/oförmåga och flertalet ärenden är avslutade mot sjukersättning. Vi uppnår dock inte helt uppsatta 

mål för långvarigt bistånd men resultatet är bättre än förväntat. 

Sedan ett hemplaneringsteam startade för fyra år sedan så har allt fler personer kunnat gå hem till sin bostad 

direkt efter en sjukhusvistelse och vi uppnår målet att minst 80 % ska kunna komma direkt vid utslussning från 

sjukhus. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andelen personer, 65 år och äldre, som går 
direkt hem vid utslussning från sjukhus till 
kommunen. 

Årsredovisning 
2015 

84% 80% 

Kommentar 

Avser 2014 års utfall. 2015 Redovisas i årsredovisningen 

Sedan ett hemplaneringsteam startade för fyra år sedan så har allt fler personer kunnat gå hem till sin bostad direkt efter 
en sjukhusvistelse. Hemplaneringsteamet bestående av olika yrkesprofessioner har åkt till sjukhuset och vårdplanerat 
inför personens hemgång. Med en bra vårdplanering på sjukhuset så har en hemgång till det egna boendet känts tryggt 
och säkert för den enskilde. 

  Andel vuxna biståndstagare med långvarigt 
(10-12 månader) ekonomiskt bistånd. 

Årsredovisning 
2015 

24,6% 20,1% 

Kommentar 

Vi har minskat andelen långvariga bistånd jämfört med föregående år samtidigt som arbetslösheten totalt sett har ökat. 
Jobbprojektet som påbörjades i mitten av 2014 är en förklaring till minskningen. Finns flera grupper som står långt i från 
arbetsmarknaden av olika anledningar och vi når fortfarande inte målet på 20 % långvariga biståndstagare av totala 
antalet vuxna biståndstagare. 

  Andel vuxna biståndstagare med mycket 
långvarigt (minst 27 månader) ekonomiskt 
bistånd. 

Årsredovisning 
2015 

11,2% 12,2% 

Kommentar 

Vi ser en klar sänkning av andel ärenden som är mycket långvariga. Vi uppnår målvärdet. En förklaring är att vi har 
använt jobbprojektet som en aktivitet för att komma till självförsörjning. Vi har även via ÅKA metoden kunna utreda 
arbetsförmåga/oförmåga och flertalet ärenden är avslutade mot sjukersättning.  

Omsorgsnämndens verksamheter skall vara rättsäkra 

 

Utbildningsnivån i våra verksamheter och bland våra chefer har förbättrats. En utbildningsinsats genomfördes 

under 2015 för äldreomsorgens chefer 

Vi har blivit bättre på att beakta barnperspektivet i våra utredningar och vi våra utredningstider har minskat. 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Tid från anmälan till beslut om att inleda 
utredning eller ställningstagande om att inte 
inleda utredning ska ej överstiga angivna 
utredningstider. 

Årsredovisning 
2015 

89% 100% 

Kommentar 

I 89 % av alla anmälningar har ställningstagande om att inleda eller inte inleda utredning fattats inom 14 dagar. 
Motsvarande siffra för 2015 är 89 %, för 2014 82,5 % och för 2013 78 %. När det gäller barn och unga har 
ställningstagande fattats inom 14 dagar i 94 % av ärendena. 

  Barnperspektivet beaktas i alla utredningar 
som involverar barn. 

Årsredovisning 
2015 

90% 100% 

Kommentar 

Resultat av stickprovsmätning i samband med internkontroll för rättssäkerhet i handläggning. I nio ärenden av tio har 
barnperspektivet beaktats, d.v.s. 90 % 

  Andelen personer som har beviljats daglig 
verksamhet med en individanpassad placering 
enligt LSS och SoL 

Årsredovisning 
2015 

45% 30% 

Kommentar 

Behovet av daglig sysselsättning för funktionshindrade är fortsatt hög. Innehållet i sysselsättningen är mer differentierad 
och individanpassad mot tidigare. 

  Andel enhetschefer med grundläggande 
juridisk utbildning 

Årsredovisning 
2015 

85% 70% 

Kommentar 

85 % av cheferna inom IFO har juridisk utbildning 
71 % av cheferna inom AFF har juridisk utbildning 
93 % av cheferna inom ÄO har juridisk utbildning 

En utbildningsinsats har genomförts under 2015 för äldreomsorgens chefer vilket förbättrat resultatet. 

  Andel personal i äldreomsorg med vård och 
omsorgs utbildning på gymnasienivå 

Årsredovisning 
2015 

90,8% 95% 

Kommentar 

De som saknar utbildningen är vårdbiträden. 

Omsorgsnämndens verksamheter skall ständigt utvecklas och förbättras 

 

Trots att den indikatorn som är kopplad till målet visar rött är vår bedömning att det pågår utvecklingsarbete 

inom många områden i verksamheten. Verksamheten genomför riskanalyser och egenkontroller. 

Ledningsgrupperna använder kvalitetsdata för att systematiskt följa verksamheten genom ledningens 

genomgång två gånger per år. Verksamhetens kvalitet dokumenteras i en årlig kvalitetsberättelse och 

patientsäkerhetsberättelse. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal process kartlagda huvudprocesser. 2015 57% 100% 

Kommentar 

Efter andra halvåret 2015 är 27 av 47 huvudprocesser är kartlagda. Det är en förbättring med 8 % jämfört med 2014. 
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Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande 

 

Uppföljningen bygger på medarbetarenkäten som genomfördes 2014. 

Samarbetet i arbetsgruppen fungerar generellt bra och många uppger att de har förtroende för sin chef. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete i arbetslaget. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,8 5 

Kommentar 

Generella uppfattningen är att samarbetet i arbetsgruppen fungerar bra. 7% uppger att det fungerar mindre bra. Vi har 
ingen specifik orsak till de fall som inte fungerar utan det handlar troligen om enskilda konflikter och samarbetsproblem. 

  Medarbetare har förtroende för sin chef. Skala 
1-6 

Årsredovisning 
2015 

4,6 4,6 

Kommentar 

Sett i kommunen ligger omsorgen bra till vad gäller förtroende för sin chef. 13% uppger att de inte har det. Under hösten 
satsar förvaltningen mycket på att utbilda chefer i deras ledaskap. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Uppföljningen bygger på medarbetarenkäten som genomfördes 2014. 

Omsorgsförvaltningen ligger i förhållande väl till i uppfattningen om stöd från sin chef, återkoppling på utfört 

arbete och tydliga mål. Det har gjorts satsningar på ledarskapsutbildningar och en kommunikationsplan har 

tagits fram. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Medarbetare får stöd från sin chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,4 4,5 

Kommentar 

Sett i kommunen ligger omsorgen bra till vad gäller stöd från sin chef. 13% uppger att de inte har det. Under hösten 
satsar förvaltningen mycket på att utbilda chefer i deras ledaskap. 

  Medarbetare får återkoppling på utfört arbete. 
Skala 1-6 

Årsredovisning 
2015 

4,3 4,4 

Kommentar 

Sett i kommunen ligger omsorgen bra till vad gäller återkoppling från chefen. 14% uppger att de inte fungerar. Under 
hösten satsar förvaltningen mycket på att utbilda chefer i deras ledaskap. 

  Målen för verksamheten är tydliga. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,2 4,5 

Kommentar 

Uppfattningen om målen ligger ungefär som i kommunen för övrigt. 13% tycker inte att de är tydliga. Troligtvis handlar det 
till stor del om kommunikation och informationsbrist hela vägen ut i organisationen. En kommunikationsplan för omsorgen 
har påbörjats. 
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Medarbetare ska ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid. 

 

Uppföljningen bygger på medarbetarenkäten som genomfördes 2014. 

De flesta är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Den personal som arbetar i enheter som är aktuella för delade 

turer har i genomsnitt en delad tur på sex veckor vilket är något mer än målsättningen. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel medarbetar som är nöjda med sin 
sysselsättningsgrad. Skala 1-6 

Årsredovisning 
2015 

5,3 5,3 

Kommentar 

De flesta är nöjda med sin sysselsättningsgrad. I de fall där personalen inte är nöjda handlar det ofta om att man inte är 
beredd att arbeta på andra enheter för att fylla ut sin tid. 

  Antal delade turer Årsredovisning 
2015 

0,5 0,4 

Kommentar 

Antal delade turer i snitt per personal inom de aktuella enheterna= 0,98 

Antal delade turer i snitt per personal inom omsorgsförvaltningen = 0,40 

Antal delade turer i snitt per personal inom kommunen = 0,18 

Perioden avser 151109–151220. 

Ekonomi 

Verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt med utgångspunkt från gällande ramar. 

 

Omsorgsnämnden ekonomi har under flera år varit ansträngt och för 2015 redovisas ett helårs resultat på -10,9 

mnkr. Se ytterligare analyser under rubrik 1.2 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Budgetavvikelse (mnkr) Årsredovisning 
2015 

-11 0 

Kommentar 

Se analys ovan. 
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Kultur- & fritidsnämnden 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Nämndens verksamhet ska syfta till ökad 
livskvalitet för de som verkar och bor i 
kommunen 

Synliggöra och utveckla upplevelsegivande 
besöksmål i Skara kommun 

Ökat antal deltagare på aktiviteter och 
anläggningar inom nämndens 
verksamhetsområde 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Främja trygga miljöer och socialt samspel 
för barn och ungdomar på fritiden 

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra 
verksamheten 

Nämndens verksamhet ska vara 
miljödiplomerad 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande 
över sin arbetstid 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt med ett effektivt 
resursutnyttjande och inom gällande ramar. 

 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Kultur- och fritidsnämndens mål för medborgarperspektivet i perioden är delvis uppnådda. 

Kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar prioriteras. Nämnden stödjer det civila samhället, som bär 

upp en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv. Vilans fritidsområde bidrar till att öka besöksnäringen 

genom att aktivt marknadsföra området för läger, cuper och tävlingar. Allmänkulturen och biblioteket 

samverkar för att erbjuda ett rikt kulturutbud för barn och unga på fritiden. 

Arbetet fortsätter med att uppnå målet "Nämndens verksamhet ska syfta till ökad livskvalitet för de som verkar 

och bor i kommunen". Dels har alla målindikatorer inte kunnat mätas korrekt på grund av att 

medborgarundersökningen görs vartannat år och har därför inte genomförts under 2015. Resultatet baseras 

därför på den senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. Målindikatorn "Andel media inköpt på förslag 

från medborgare, i procent" är tvetydig ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Målindikatorn kommer att ändras till 

2016. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

Kultur- och fritidsnämndens mål för verksamhetsperspektivet i perioden är inte uppnådda. Målet "Främja trygga 

miljöer och socialt samspel för barn och ungdomar på fritiden" är inte uppnådda på grunda av att trycket av 

nyanlända barn har tvingats badhuset att omfördela uthyrningstimmar från "vår egna" simskola till skolans 

simskolor. 

I det kulturpolitiska programmet framhålls hållbarhet och mångfald som ett horisontellt perspektiv som ska 

genomsyra all verksamhet i kommunen så att människor med olika etniska och kulturella bakgrunder ska kunna 
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uppleva och utöva kultur samt ha ett rikt fritidsliv. 

Under sommaren 2015 miljödiplomerades kultur- och fritidsförvaltningen, medan Vilan kvarstår att 

miljödiplomeras. Arbetet fortsätter med att uppfylla kriterierna för miljödiplomering. 

Andelen privata och föreningsägda lokaler samt anläggningar kompletteras i tillgänglighetsdatabasen. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten. 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 

genomförs under 2016. 

Utfallet för personalperspektivet för kultur- och fritidsnämnden har förbättrats, vilket tyder på att medarbetarna 

upplever en förbättring i ledarskapet. Fortfarande finns utvecklingsområden som samarbete i arbetsgruppen, 

tydlighet kring målen samt återkoppling från chef. Under året har personalen deltagit i arbetsgrupper kring att 

identifiera och förbättra dessa utvecklingsområden. Arbetsmiljögrupper har tillsatts för att verka för en 

förbättrad arbetsmiljö. En viktig del har varit att se över organisationen för biblioteksverksamheten. 

Medarbetarenkäten 2014 har utvärderats och förslag på förbättringar har presenterats. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett underskott med -334 tkr år 2015, ett budgetutnyttjande om 101 %. 

Ökade utgifter inom förvaltningsadministrationen bidrar till underskottet 2015 på grund av -100 tkr i 

omkostnader för rekrytering av förvaltningschef, bibliotekschef och två bibliotekarier. Lönesättningen för 2015 

innebar stigande personalkostnader för kultur- och fritidsförvaltningen med - 71 tkr. Medieinköpet i biblioteket 

har överstigit budgeten och därmed påverkat underskottet. Idrotts. och fritidsföreningar visar ett underskott om -

104 tkr framförallt hänfört till skötsel av Ardalabadet samt inköp av nya inventarier. 

Medborgare 

Nämndens verksamhet ska syfta till ökad livskvalitet för de som verkar och bor i kommunen 

 

Mätningen av målets uppfyllnad är svår att bedöma eftersom två av målindikatorerna baseras på Nöjd 

Medborgarindex (NMI) som mäts i medborgarundersökningen. Skara kommun deltar i undersökningen 

vartannat år. Utfallet som redogörs kommer därför från den senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. 

2014 års undersökning gav ett något sämre resultat för Idrotts- och motionsanläggningar medan kultur kvarstod 

oförändrad sedan 2013. Det som framkommer är att utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar, som minskar från föregående år samt öppettider vid kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar. Dock visar en kundundersökning att servicen i badhuset förbättrats sedan 2014 med +1%. 

En annan anledning till en svårbedömd mätning är den missvisande målindikatorn "andel media inköpt på 

förslag från medborgare" då den är irrelevant att mäta eftersom alla inköp görs utifrån de inköpsförslag som vi 

får från våra användare. Indikatorn visar ett utfall på 19 % 2014, vilket är lägre än målvärdet 24 %. Detta trots 

att inköp görs enligt inköpsförslag på i princip allt som efterfrågas, i enlighet med inköpspolicy. Målindikatorn 

kommer att ändras i målen för år 2016 då den inte är relevant att mäta. 

Andel som upplever god eller mycket god service i badhuset har ökat sedan delåret och är nu högre än 

målvärdet. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Nöjd MedborgarIndex (NMI) - Idrotts- och 
motionsanläggningar 

Årsredovisning 
2015 

61 64 

Kommentar 

Skara kommun deltar i medborgarundersökning vartannat år. Därför finns det ingen NMI för 2015. Utfallet som redogörs i 
årsredovisningen 2015 kommer ifrån senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. 

  Nöjd Medborgarindex (NMI) - kultur Årsredovisning 62 62 



Årsredovisning 2015 - Måluppfyllelse  44(56) 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

2015 

Kommentar 

Skara kommun deltar i medborgarundersökning vartannat år. Därför finns det ingen NMI för 2015. Utfallet som redogörs i 
årsredovisningen 2015 kommer ifrån senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. 

  Andel som upplever god eller mycket god 
service i badhuset, i % 

Årsredovisning 
2015 

97% 95% 

Kommentar 

Resultatet är från undersökningen, oktober 2015, och har förbättrats sedan delåret. 

  Andel media inköpt på förslag från 
medborgare, i % 

Årsredovisning 
2015 

19% 27% 

Kommentar 

Vi köper fortfarande nästan 100% av de inköpsförslag vi får från våra användare. Vi har dock användaranpassat våra 
inköp vilket gör att användarna inte har lika stort behov av att lämna inköpsförslag. Det är därför inte längre en relevant 
målindikator att mäta. 

Kultur- & fritidsnämnden 

Andel media som köpts in på inköpsförslag visar ett utfall på 19,5 % 2014, vilket är lägre än målvärdet 24 %. Detta trots 
att inköp görs enligt inköpsförslag på i princip allt som efterfrågas, i enlighet med inköpspolicy. Flest inköpsförslag 
kommer in vår och höst i samband med kursstarter. 

Att vi inte når upp till målet behöver av olika skäl egentligen inte vara något dåligt, utan påvisar att detta inte är ett bra sätt 
att mäta bibliotekets ”medborgarvänlighet”. Eventuellt bör målindikatorn ändras. 

 

Synliggöra och utveckla upplevelsegivande besöksmål i Skara kommun 

 

Arbetet med att synliggöra och utveckla upplevelsegivande besöksmål i Skara kommun fortlöper och förbättras. 

Utfallet av arbetet mäts med bland annat genom Nöjd region index (NRI) - fritidsmöjligheter. Resultatet av 

denna mätning är från 2014 års medborgarundersökning då undersökningen görs vartannat år. Utfallet 2014 gav 

ett bättre resultat på NRI fritidsmöjligheter med 58 i betygsindex jämfört med 2013 års utfall på 57. Utfallet är 

dock fortfarande under målvärdet 60. Målet mäts även genom uthyrning av anläggningar och kultur till 

skolelever. 

Extern uthyrning av timmar i anläggningar uppfyller inte målet. Målet bedöms missvisande då antalet deltagare 

har ökat men extern uthyrning harminskat. Detta på grund av att det är fler barn och ungdomar som tränar vid 

ett och samma tillfälle i år jämfört med tidigare. 

Intern uthyrning av timmar i anläggningar har också minskat på grund av att Teglaskolan och Katedralskolan 

har tagit bort sina idrottsprofiler och därför inte hyrt timmar av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Antal skolelever som har tagit del av kultur uppfyller inte målet då en föreställning som var planerad under 

hösten 2015 blev framskjuten och kommer att hållas under 2016. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Nöjd region index (NRI) - fritidsmöjligheter Årsredovisning 
2015 

58 60 

Kommentar 

Skara kommun deltar i medborgarundersökning vartannat år. Därför finns det ingen NMI för 2015. Utfallet som redogörs i 
årsredovisningen 2015 kommer ifrån senaste undersökningen som gjordes hösten 2014. 

  Extern uthyrning av timmar i anläggningar Årsredovisning 
2015 

17 549 18 500 

Kommentar 

Lägre utfall mot målvärdet, däremot har deltagartillfällen ökat, fler barn och ungdomar tränar vid samma tillfällen. 

  Intern uthyrning av timmar i anläggningar Årsredovisning 3 836 4 900 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

2015 

Kommentar 

Lägre utfall mot målvärdet på grund av att Teglaskolan och Katedralskolan har tagit bort sina idrottsprofiler och på så sätt 
inte hyrt timmar av oss på kultur- och fritidsförvaltningen. 

  Kultur till skolelever, antal barn Årsredovisning 
2015 

2 313 2 500 

Kommentar 

Under året har kultur till skolelever visat ett utfall som är 2313 av målvärdet som är 2 500 för hela året. Årets 
skolföreställningar hade 1401 deltagare, Barnens lördag 295 deltagare, samt två andra föreställningar i Badhuset på Vilan 
med 60 deltagare samt teaterbuss under kulturveckan med 150 deltagare, författarbesök 407 deltagare. 

Ett utfall som är lägre än målvärdet 2 500 med 187 deltagare. Detta kan förklaras med att en av föreställningarna med 
Regionteater väst som skulle spelas under hösten 2015 blev framskjuten till våren 2016. 

 

Ökat antal deltagare på aktiviteter och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

 

Öppettiderna för biblioteket och badhuset uppfyller målen. Målindikatorn "deltagartillfällen i idrottsföreningar, 

antal invånare 7-20 år har visat på ett utfall som är högre än målvärdet, vilket är positivt. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal inv. i 
tusental 7-20 år 

Årsredovisning 
2015 

100,2 98,9 

Kommentar 

En ökning mot delåret och högre än målvärdet. Utfallet 2015 har inte ändrats i förhållande till utfallet 2014. 

  Huvudbibliotekets öppethållande på kvällar 
och helger, timmar/vecka 

Årsredovisning 
2015 

14 14 

Kommentar 

Oförändrade öppettider från 2014. 

  Badhusets öppethållande på kvällar och 
helger, timmar/vecka 

Årsredovisning 
2015 

29 29 

Kommentar 

Oförändrade öppettider från 2014. 

Verksamhet 

Främja trygga miljöer och socialt samspel för barn och ungdomar på fritiden 

 

Nämndens arbete med att främja trygga miljöer och socialt samspel för barn och ungdomar på fritiden mäts på 

flera olika sätt och har delvis uppnåtts 2015. En negativ utveckling syns på andelen barn som deltar i kommunal 

simskola. Anledningen är att vi har fått många nyanlända barn till vår kommun och på grund av trycket varit 

tvungna till att fördela om våra uthyrningstimmar och personal timmar från "våra egna" simskolor till skolans 

simskolor. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel barn som deltar i kommunal simskola Årsredovisning 
2015 

344 600 

Kommentar 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

Under 2015 har vi fått fördela om både uthyrningstimmar och personal timmar från ”våra egna” simskolor till skolans 
simskolor, då vi har fått många nyanlända barn till vår kommun. 

  Antal öppna kulturarrangemang för barn, 3-10 
år 

Årsredovisning 
2015 

17 16 

Kommentar 

Totalt antal öppna kulturarrangemang för barn 3-10 år har uppnåtts med 17 st. under år 2015 vilket är en positiv ökning 
då målvärdet är 16 st. Under året har 6 sagostunder arrangerats och 6 Barnens lördag. Tre extra kulturarrangemang har 
genomförts samt en sportlovs- och en höstlovsaktivitet har genomförts under 2015. 

  Antal föreningsaktiva i åldern 7-20 år Årsredovisning 
2015 

4 189 3 765 

Kommentar 

Utfallet blev positivare än det utfallet som beräknades vid delåret. 

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra verksamheten 

 

Målet hållbarhet och mångfald ska genomsyra verksamheten mäts genom målindikatorn idrottsföreningar med 

både flick- och pojkverksamhet samt antalet kultur- och fritidsanläggningar samt lokaler i 

tillgänglighetsdatabasen. 

Målet 2015 har uppnåtts för idrottsföreningar med både flick- och pojkverksamhet, dock behöver andelen 

privata och föreningsägda lokaler samt anläggningar kompletteras i tillgänglighetsdatabasen. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Idrottsföreningar med både flick- och 
pojkverksamhet, andel i % 

Årsredovisning 
2015 

74% 67% 

Kommentar 

Idrottsföreningar med både pojk- och flickverksamhet, andel i procent har ökat med 4% sedan delåret, och målvärdet har 
därmed uppnåtts 2015. Sedan 2014 mäts samtliga idrottsföreningar, där både flickor och pojkar är aktiva enligt 
riksidrottsförbundets riktlinjer 

  Andel kultur- och fritidsanläggningar och 
lokaler som finns länkade i 
tillgänglighetsdatabasen, i % 

Årsredovisning 
2015 

49% 70% 

Kommentar 

Kommunens lokaler finns i tillgänglighetsdatabasen, men ett flertal privata och föreningsägda lokaler och anläggningar 
saknas. Detta ger en tillgänglighet med 49 % i nuläget. Målet 2015 var att öka detta antal till 60 %. 

Nämndens verksamhet ska vara miljödiplomerad 

 

Biblioteks- och kulturverksamheten är miljödiplomerad, men Vilan ska miljödiplomeras i enlighet med 

nämndens mål, därav utfallet om 50 % 2015. Målet mäts även genom andel tjänstebilar med miljöklassning, där 

målet inte har uppnåtts 2015 då endast en av två bilar inom förvaltningen är miljöklassade. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Verksamheten ska vara miljödiplomerad Årsredovisning 
2015 

50% 100% 

Kommentar 

Stifts-och landsbiblioteket inklusive kulturverksamheten är miljödiplomerad tom 2016-06-03, men Vilan återstår att 
miljödiplomeras och beräknas ske 2016. 

  Andel tjänstebilar med miljöbilsklassning Årsredovisning 
2015 

50% 70% 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

Kommentar 

Årsskiftet 2014/2015 upphandlade förvaltningen ett nytt leasingkontrakt på gasbil för biblioteket, vilket är ett miljöklassat 
fordon och i linje med miljödiplomeringen. Vilans bil är dock inte miljöklassad och får ses över efter leasingavtalets slut. 

 

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande 

 

Resultatet baseras på medarbetarundersökningen 2014, som är underlag för målvärdet tills dess att ny 

undersökning genomförs under hösten 2016. 

Målet "Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande" har inte uppnåtts i mätningen 2014. 

Samtliga medarbetare har under året deltagit på den kommunövergripande inspirationsföreläsningen avseende 

bemötande och inom förvaltningen anordnades en kick-off med bland annat bemötande på agendan. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,7 5,1 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Personalens upplevelse av samarbetet i personalgruppen gav ett försämrat resultat. Orsaker till resultatet kan vara att 
vakanser har lett till att personalen har samarbetat mindre på grund av ökad arbetsbelastning, under hösten 2015 har 
vakanserna tillsatts med personal samt att strategisk kompetens anställts på visstid. Det finns även ett 
arbetsmiljöperspektiv med trångboddhet som kan ha påverkat resultatet. Under september anordnades en kick-off inom 
förvaltning som innefattade teamwork, varumärke och bemötande. 

  Förtroende för chef, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,7 4,6 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Målet är uppnått. 

Inom fritidsverksamheten fanns en otydlighet vid besvarandet av medarbetarundersökningen varför personalen 
besvarade enkäten utifrån fel antagande om vem som var närmaste chef då en ny arbetsledarfunktion nyligen hade 
införts. Dialog har efter det skett på APT-nivå för att tydliggöra chefsorganisationen. 

 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap 

 

Resultatet baseras på medarbetarundersökningen 2014, som är underlag för målvärdet tills dess att ny 

undersökning genomförs under hösten 2016. 

Målet "I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap" har inte uppnåtts men har förbättrats sedan föregående mätning. 

Under 2015 har nämndens intention med en tydligare chefsorganisation genomförts; en bibliotekschef har 

tillsatts, ledningsgrupp har inrättats samt att intraprenaden har upphört vilket innebär att Vilan numera ingår som 

en enhet inom Kultur och fritidsförvaltningen. Ansvarsfördelningen är dessutom tydliggjord mellan nämnd, 

förvaltning och enhet. 

Samtliga chefer har genomgått Utvecklande ledare samt att cheferna till viss del genomgått kommunens 

certifieringsutbildningar i ledarskapsprogrammet.  
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Stöd från chef, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,2 4,5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Utfallet vid 2014 års undersökning gav en mycket stor förbättring från 2013, men målet 2015 är trots det inte uppnått. 
Förbättringen är hänförd till biblioteks- och kulturverksamheten medan fritidsverksamheten visar en minskad nöjdhet. 

  Återkoppling, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

3,8 4,4 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Personalens upplevelse av återkoppling från närmaste chef visade en försämring sedan 2013 och omfattar hela 
förvaltningen. Målvärdet är inte uppnått. På biblioteket var detta troligen ett resultat av att bibliotekschefen ej var tillsatt 
vilken den nu är. Inom fritidsverksamheten ser ansvarig chef ett behov av att förbättra uppföljningen av det som har 
bestämt att genomföras. 

Genom införd ledningsgrupp med kontinuerliga möten kommer samtliga medarbetare att erhålla samma information. 
Målet är att återkopplingen kommer upplevas bättre. 

  Tydliga mål, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,3 5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Personalens upplevelse av målens tydlighet visade en viss försämring från 2013 års utfall.  Resultatet är främst hänfört till 
biblioteket inkl. kulturverksamheten, medan fritidsverksamheten visade på ett mycket gott resultat 2014.  
Förvaltningschefen har under året besökt samtliga APT och haft dialog om nämndens budget och KF-målen och 
utveckling framåt. 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid 

 

Resultatet baseras på medarbetarundersökningen 2014, som är underlag för målvärdet tills dess att ny 

undersökning genomförs under hösten 2016. 

Resultatet i 2014 års undersökning har försämrats något sedan 2013. Det har inte inkommit några önskemål om 

utökad sysselsättningsgrad i förvaltningen, vilket bör tyda på att personalen vill arbeta i mindre omfattning än 

idag. I 2014 års resultat är det en minskad andel av de som inte instämmer alls, vilket är en förbättring från 

föregående år. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal delade turer i förhållande till totalt antal 
personer 

Årsredovisning 
2015 

0 0 

Kommentar 

Förvaltningen har inga delade turer. 

  Nöjd med sysselsättningsgrad, skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

5,3 5,5 

Kommentar 

Resultatet baseras på medarbetarundersökning 2014 som är underlag för målvärdet tills dess att ny undersökning 
genomförs under 2016. 

Resultatet i 2014 års undersökning har försämrats något sedan 2013. Det har inte inkommit några önskemål om utökad 
sysselsättningsgrad i förvaltningen, vilket bör tyda på att personalen vill arbeta i mindre omfattning än idag. I 2014 års 
resultat är det en minskad andel av de som inte instämmer alls, vilket är en förbättring från föregående år. 
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Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med ett effektivt resursutnyttjande och inom 

gällande ramar. 

 

Förvaltningen redovisar ett underskott med -334 tkr år 2015. Resultatet baseras på ett budgetutnyttjande om 

101 %. Enligt redovisning är det främst förvaltningsadministrationen som bidrar till underskottet 2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Avvikelse mot budget, Kultur och 
fritidsförvaltningen (i%) 

Årsredovisning 
2015 

-2% 0% 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen exklusive fritidsverksamheten Vilan redovisar ett underskott med 102 % budgetutnyttjande 
år 2015. 

  Avvikelse mot budget, Intraprenad Vilan (i%) Årsredovisning 
2015 

1% 0% 

Kommentar 

Fritidsverksamheten Vilan redovisar ett överskott med 99 % budgetutnyttjande år 2015. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Skara kommun har god planberedskap och 
bygglovshantering för industri, bostäder och 
verksamhet 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Genomförande av tillsynsplan för miljö- och 
livsmedelstillsyn 

Nämndens verksamhet skall vara 
miljödiplomerad 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt med ett effektivt 
resursutnyttjande och inom gällande ramar 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Målet "Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i" har uppnåtts för miljö- och 

byggnadsnämnden. Skara kommun har god planberedskap och bygglovshantering för industri, bostäder och 

verksamhet, vilket mäts genom andel handlagda bygglov inom 10 veckor där målvärdet uppnås med 100 %. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

Målet "Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet" har uppnåtts 

för miljö- och byggnadsnämnden. Kontoret på Trädgårdsgatan 2 för miljöenheten och plan- och byggenheten 

bibehåller sin miljödiplomering genom att ha blivit omdiplomerad 2015. Arbetet med planerad tillsyn för 

livsmedel följer tillsynsplanen och målet 2015 har uppnåtts. Då enheten har varit underbemannad samt belastad 

av omfattande utredningar med förorenad mark som tagit mycket tid i anspråk har målet för miljö- och 

hälsoskydd ett utfall på 80 % av målvärdet 100 % 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Ekonomin för miljö- och byggnadsnämnden omfattar endast budget för arvoden för ledamöter samt 

omkostnader för nämndens sammanträden. Utfallet 2015 ligger 9 % över avsatt budget 382 tkr 

Medborgare 

Skara kommun har god planberedskap och bygglovshantering för industri, bostäder och 

verksamhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens mål "Skara kommun har god planberedskap och bygglovshantering för industri, 

bostäder och verksamhet" har uppnåtts 2015. Utfallet baseras på andel handlagda bygglov inom 10 veckor där 

målvärdet har uppnåtts med 100 %. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel handlagda bygglov inom 10 veckor Årsredovisning 
2015 

100% 100% 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

Kommentar 

Målvärdet 100% för målindikator andel handlagda bygglov inom 10 veckor  uppnås 2015 

Verksamhet 

Genomförande av tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn 

 

Arbetet med planerad tillsyn för livsmedel följer tillsynsplanen och målet 2015 har uppnåtts. Arbetet enligt 

tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd har inte uppnåtts vilket beror på att enheten har varit underbemannad 

samt belastad av omfattande utredningar med förorenad mark som tagit mycket tid i anspråk. Beräknat utfall för 

tillsynsplanen för miljö - och hälsoskydd är 80 % av målvärdet 100 % 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Miljöskydd - planerad tillsyn Årsredovisning 
2015 

80% 100% 

Kommentar 

Omfattande utredningar med förorenad mark tar mycket tid i anspråk varför tillsynsplanen för miljöskydd inte uppnås 
2015. Beräknat utfall är 80% av målvärdet 100%. Enheten har varit underbemannad med en inspektörstjänst under 
hösten 2015 på grund av en tjänstledighet 

  Hälsoskydd - planerad tillsyn Årsredovisning 
2015 

80% 100% 

Kommentar 

Miljöenheten har varit underbemannad med en inspektörstjänst under hösten på grund av en tjänstledighet 

  Livsmedel - planerad tillsyn Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Arbetet med planerad tillsyn för livsmedel följer tillsynsplanen. Målvärdet 100% uppnås 2015. 

 

Nämndens verksamhet skall vara miljödiplomerad 

 

Nämndens verksamhet är miljödiplomerad 2015, genom att kontoret på Trädgårdsgatan 2 för miljöenheten och 

plan- och byggenheten har genomfört godkänd omdiplomering 2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Verksamheten skall vara miljödiplomerad Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Kommentar 

Kontoret på Trädgårdsgatan 2 för miljöenheten och plan- och byggenheten har blivit omdiplomerad 2015. Målvärdet 
100% är uppnått. 
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Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med ett effektivt resursutnyttjande och inom 

gällande ramar 

 

Budgetutnyttjandet blev 109 %, d.v.s. ett underskott i budget med motsvarande 9 %. Budgetavvikelsen är 

hänförd till fler deltagande ledamöter i nämnd samt en förhöjd andel förlorad arbetsförtjänst för nämndens 

ledamöter. Budgeten är något snäv ett år som detta, första året i mandatperioden, då utbildning för den nya 

nämnden samt övriga omkostnader kan vara något högre än ett normalår. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Avvikelse mot budget Årsredovisning 
2015 

109% 100% 

Kommentar 

Budgetutnyttjandet blev 109%, d.v.s. ett underskott i budget med motsvarande 9%. Budgetavvikelsen är hänförd till fler 
deltagande ledamöter i nämnd samt en förhöjd andel förlorad arbetsförtjänst för nämndens ledamöter. Budgeten är något 
snäv ett år som detta, första året i mandatperioden, då utbildning för den nya nämnden samt övriga omkostnader kan 
vara något högre än ett normalår. 
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Räddningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Räddningstjänsten ska vara en effektiv och 
rättssäker tillsynsmyndighet. 

Räddningstjänsten ska vara en effektiv och 
rättssäker tillståndsmyndighet. 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Räddningsstyrkorna ska snabbt, säkert och 
effektivt kunna utföra räddningsinsatser. 

Räddningstjänsten ska ha en egen förmåga 
att genomföra räddningsinsatser vid 
frekvent förekommande olyckor. 

Räddningstjänsten ska ha kompetens och 
resurser för att genomföra 
olycksutredningar enligt lagen om skydd 
mot olyckors intensioner. 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande 
över sin arbetstid. 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Budget i balans. 

 

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. 

Räddningstjänsten når uppsatta mål för den förebyggande verksamheten, bland annat har fler tillsyner utförts än 

beräknat. 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet. 

Räddningstjänsten når uppsatta mål för insatstider men inte för anspänningstiden. 

Räddningstjänsten når uppsatta mål för förmåga och kompetens. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott medarbetar- och ledarskap. 

Räddningstjänsten når uppsatta mål enligt personalplanen. 

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Räddningsnämnden som helhet når ekonomisk balans. Överskott med motsvarande 0,5 %. 
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Medborgare 

Räddningstjänsten ska vara en effektiv och rättssäker tillsynsmyndighet. 

 

Fler tillsyner har genomförts än beräknat för året. Ambitionen för 2015 sänktes något pga. arbetet med ett nytt 

handlingsprogram och den organisationsutredning som genomfördes under våren, tillsynsförrättarna/cheferna 

har avsatt mycket arbetstid till dessa båda projekt. Trots detta så överstegs målsättning, till viss del pga. ökat 

antal tillsyner på flyktingboenden och flyktingförläggningar i Skara och Götene kommuner. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Antal tillsyner/år Årsredovisning 
2015 

74 65 

Målet för antalet tillsyner har nåtts med god marginal trots ett stort arbete med organisationsutredning och framtagning av ett nytt handlingsprogram 

under året. 

Räddningstjänsten ska vara en effektiv och rättssäker tillståndsmyndighet. 

 

Totalt har 19 tillstånd brandfarlig vara givits och 1 tillstånd explosiv vara under 2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Andel tillstånd inom tio veckor. Från 
fullständiga handlingar och i okomplicerade 
tillståndsansökningar. 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

  Finns tillräcklig kompetens för att hantera 
tillstånd, brandfarlig och explosiv vara? 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Verksamhet 

Räddningsstyrkorna ska snabbt, säkert och effektivt kunna utföra räddningsinsatser. 

 

Räddningstjänsten klarar uppsatta mål för insatstider med god marginal i både Skara och Götene, men klarar 

inte uppsatta mål för anspänningstider varken i Skara eller i Götene. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  95% av organisationens larm ska ha en 
anspänningstid på maximalt 5 minuter. 

Årsredovisning 
2015 

66,9% 95% 

  Insatstiden får inte överstiga 30 minuter. Årsredovisning 
2015 

99,4% 95% 

  Insatstiden får inte överskrida 10 minuter. Årsredovisning 
2015 

62,4% 50% 
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Räddningstjänsten ska ha en egen förmåga att genomföra räddningsinsatser vid frekvent 

förekommande olyckor. 

 

Räddningstjänsten har i 98 % av tiden upprätthållit bemanningskravet i Skara och Götene och under årets alla 

timmar utom två kunnat utföra rökdykarinsats i Skara och Götene kommuner inom stipulerade tider. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Uppfyller räddningstjänsten den numerär som 
handlingsprogrammet beskriver. 

Årsredovisning 
2015 

98% 100% 

  Kan rökdykning genomföras i Skara och 
Götene enligt handlingsprogrammets kriterier. 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Räddningstjänsten ska ha kompetens och resurser för att genomföra olycksutredningar enligt 

lagen om skydd mot olyckors intensioner. 

 

Kraven på kompetens och olycksutredningar uppfylls. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Finns kompetens för att uppfylla kravet enligt 
handlingsprogrammet 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

  Där beslut har fattats om fördjupad 
olycksundersökning har (då) också en 
olycksundersökning genomförts? 

Årsredovisning 
2015 

100% 100% 

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande. 

 

Resultatet från senaste medarbetarundersökningen, 2014, redovisas. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Samarbete. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

5,2 5 

  Förtroende för chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

3,5 3,2 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Resultatet från senaste medarbetarundersökningen, 2014, redovisas. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Stöd från chef. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

3,7 3,5 

  Återkoppling. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

3,4 3,2 
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  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Tydliga mål. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4 4 

Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid. 

 

Resultatet från senaste medarbetarundersökningen, 2014, redovisas. 

  

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Nöjd med sysselsättningsgrad. Skala 1-6 Årsredovisning 
2015 

4,5 4,5 

  Antal delade turer i förhållande till totalt antal 
personer. 

Årsredovisning 
2015 

0% 0% 

Ekonomi 

Budget i balans. 

 

Budgeten är i balans och ger ett överskott på 0,5 % för 2015. 

  Målindikator Period Utfall Målvärde 

  Budget i balans. Årsredovisning 
2015 

0,5% 0% 
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KF perspektiv Omsorgsnämndens måluppfyllelse av  
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet verksamhet

Omsorgsnämndens 
nedbrutna övergripande mål

Mål- 
uppfyllelse

Möjlig
poäng

Poäng Målindikator Utfall Mål-
värde

Omsorgsnämndens 
uppfyllelse av perspek-
tiv verksamhet är gul

Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet

Omsorgsnämnden ska arbeta
för att bibehålla, utveckla och 

återvinna individens förmågor.

4 poäng av 
6 möjliga 

= 67%

2 2 Andelen personer, 65 år och äldre, som går direkt hem 
vid utslussning från sjukhus till kommunen.

84 80

2 0 Andel vuxna biståndstagare med långvarigt (10-12 
månader) ekonomiskt bistånd.

24,6 20,1

11 poäng av 16 möjliga ger 69% 2 2 Andel vuxna biståndstagare med mycket långvarigt 
(minst 27 månader) ekonomiskt bistånd.

11,2 12,2

 Omsorgsnämndens 
verksamheter skall

 vara rättsäkra

7 poäng av 
10 möjliga 

=70%

2 1 Tid från anmälan till beslut om att inleda utredning eller 
ställningstagande om att inte inleda utredning ska ej 
överstiga angivna utredningstider.

89 100

2 1 Barnperspektivet beaktas i alla utredningar som 
involverar barn.

90 100

2 2 Andelen personer som har beviljats daglig verksamhet 
med en individanpassad placering enligt LSS och SoL

45 30

2 2 Andel enhetschefer med grundläggande juridisk 
utbildning

85 70

2 1 Andel personal i äldreomsorg med vård och omsorgs 
utbildning på gymnasienivå

90,8 95

Värderingsintervall: -25% = Röd, 26-74% = Gul, 75%- = Grön 16 11

Målmodell Skara kommun för nedbrytning och exempel uppföljning av mål 2015

Målprocess framtagande  Nämnder och styrelse
av mål och indikatorer (Nämnd kan ha egna mål som bara finns med i nämndens verksamhetsplan)          

Ekonomi   Mål och indikator från KF mäts på övergripande nivå och ej nämndnivå. Nämnd kan ha egna mål men dessa följs ej upp i övergripande måluppfyllnad för kommunen.  
Verksamhet  KF mål ska brytas ner av nämnd till övergripande nämndmål. Nämndmål mäts med måttsatta indikatorer.       
Medborgare  KF mål ska brytas ner av nämnd till övergripande nämndmål. Nämndmål mäts med måttsatta indikatorer.       
Medarbetare  KF fastslår Mål och Indikator som ska mätas på nämndnivå (nämndanpassade målnivåer)       

År 2016 kompletteras med perspektiv för miljö, folkhälsa och tillväxt/utveckling        
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