Kommunövergripande mål kommunfullmäktiges styrkort Budget 2020
Tingsryds kommun använder sig av balanserad styrning. Målen är indelade i de fem
perspektiven; medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. Totalt innehåller
budgeten 9 kommunövergripande mål och 49 mått. Under respektive kommunövergripande
mål anges vilka av Agenda 2030 och de globala målen de kommunövergripande målen är
kopplade till.

Medborgare (1 av 3)
Prioriteringar
Kvalitet och
service

Kommunövergripande mål
Medborgare ska känna
delaktighet och ha inflytande
samt uppleva att kommunen
har god kvalité och service i
verksamheterna.

3

Mått
Nöjda-Medborgarindex,
NMI
Medborgarundersökning
Andel nöjda inom
äldreomsorgen, särskilt
boende %
Andel nöjda inom
äldreomsorgen,
hemtjänst %
Andel nöjda inom
äldreomsorgen,
anhöriga %
Antal hemtjänstpersonal
som besöker en
omsorgstagare under 14
dagar
Nöjdhetsindex elever %
Nöjdhetsindex
vårdnadshavare %
Klientundersökning IFO
totalt – få kontakt %
Andel som efter att ha
lämnat
etableringsuppdraget
börjat arbeta eller
studera (status efter 90
dagar) KKiK %
Andel avgångselever i
åk 9 med behörighet till
gymnasieskolans
yrkesprogram %
Genomsnittligt
meritvärde i åk 9,
lägeskommun, pojkar
och flickor
Läskunnighet åk 1 %

Mål
56

Ansvar
Alla

90

VON

90

VON

90

VON

10

VON

90
90

BN
BN

80

KS

45

KS

85

BN

225

BN

90

BN

45
Resultat NöjdInflytande-Index, NII,
Medborgarundersökning
Handläggningstider
10
bygg och miljö, veckor
Globala mål som ingår:
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Alla
MoB

Medborgare (2 av 3)
Prioriteringar
Trygghet

Kommunövergripande mål
Kommunen ska verka för ett
socialt hållbart samhälle där
trygghet samt goda uppväxtoch levnadsförhållanden ger
förutsättningar för en god
hälsa och ett gott liv.

Globala mål som ingår:
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Mått
Resultat
Trygghetsindex (0–6) 0
= bäst
Resultat
Trygghetsindex
barn/elev
Klientundersökning
IFO totalt – förbättrad
situation %
Invånare 0 - 19 år i
ekonomiskt utsatta
hushåll, andel %

Mål
1,3

Ansvar
Alla

95

BN

80

KS

9

Alla

Medborgare (3 av 3)
Prioriteringar
Tillväxt och
attraktivitet

Kommunövergripande mål
Kommunen ska skapa
förutsättningar för att
befintliga och nya invånare
ska vilja bo, verka och
utvecklas.

Globala mål som ingår:
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Mått
Resultat Nöjd-RegionIndex, NRI totalt,
Medborgarundersökning
Andel företag med
tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s %
Andel hushåll med
tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s %
Antal färdigställda nya
bostäder i kommunen
från och med 2016 till
2020

Mål
62

Ansvar
Alla

95

KS

95

KS

100

KS

Samhälle (1 av 3)
Prioriteringar
Klimat och
miljö

Kommunövergripande mål
Kommunen ska vara en god
förebild inom miljöområdet
och genom samverkan ska
vår gemensamma miljö- och
klimatpåverkan minska.

Globala mål som ingår:
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Mått
Andel kommunala
miljöfordon %
Andel ekologiska
livsmedel %
Ranking av Sveriges
Miljöbästa kommun
Andel återvunnet
material av
hushållsavfall %
Andel miljöcertifierade
skolenheter %

Mål
30

Ansvar
Alla

50

KS

100

Alla

40

KS

30

BN

Samhälle (2 av 3)
Prioriteringar Kommunövergripande mål
Näringsliv och Kommunen ska skapa
arbete
förutsättningar för ett starkt
lokalt näringsliv som
möjliggör för fler
arbetstillfällen och ökad
sysselsättning.

Globala mål som ingår:
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Mått
Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller
studera %
Ranking av
företagsklimatet enligt
Svenskt Näringsliv
Resultat sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i
kommunen (Insikt)
Planlagd mark för
bostäder och näringsliv i
de sju största orterna %

Mål
40

Ansvar
KS

200

KS

75

KS

100

KS

Samhälle (3 av 3)
Prioriteringar
Föreningsliv
och fritid

Kommunövergripande mål
Kommunen ska skapa
förutsättningar för ett starkt
och varierat föreningsliv som
möjliggör en aktiv fritid för
medborgarna.

Globala mål som ingår:
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Mått
Resultat Nöjd-RegionIndex, NRI
fritidsaktiviteter,
Medborgarundersökning
Andel barn och
ungdomar som är nöjda
med utbudet av
fritidsaktiviteter %
Antalet LOK-timmar (725 år)
Antalet aktiviteter som
erbjuds på varje särskilt
boende varje vecka
Antalet anhörigträffar
på särskilt boende och
gruppboende per år

Mål
61

Ansvar
Alla

80

KS

67
000
7

KS

1

VON

VON

Ekonomi (1 av 1)
Prioriteringar
Kommunövergripande mål
Ekonomi och
Kommunen ska ha en stabil
kostnadskontroll och långsiktigt hållbar
ekonomi utifrån en god
prognossäkerhet som skapar
handlingsutrymme för
framtiden.

Globala mål som ingår:
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Mått
Resultat i % av
skatteintäkter och
generella statsbidrag
Självfinansiering av
investeringar %
Alla nämnder ska
hålla sin budget %
Alla nämnder ska ha
en prognossäkerhet på
minst 99,5%
Verkställningsgrad av
investeringar %

Mål
1,3

Ansvar
Alla

100

Alla

100

Alla

100

Alla

95

Alla

Medarbetare (1 av 1)
Prioriteringar
Arbetsgivare
och
medarbetare

Kommunövergripande mål
Kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare med
stolta och kompetenta
medarbetare som trivs på sitt
arbete.

Globala mål som ingår:
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Mått
Mål
Resultat Hållbart
79
Medarbetarengagemang
HME-index
Sjukfrånvaro %
6,0

Ansvar
Alla

Andelen
omsorgspersonal med
omvårdnadsutbildning
eller motsvarande %
Andel sjuksköterskor
med
specialistutbildning %
Andel personal i
förskolan med
förskollärarutbildning
%

80

VON

25

VON

60

BN

Alla

Process (1 av 1)
Prioriteringar
Effektivitet och
arbetssätt

Kommunövergripande mål
Kommunen och dess
verksamheter ska arbeta
effektivt och med moderna
arbetssätt. Därigenom kan en
god kvalitet uppnås till en
rimlig kostnad.

Globala mål som ingår:
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Mått
E-tjänster, sammanvägt
index (SKL eblomlåda)
Närvarotid hemtjänst %
Närvarotid boendestöd
%

Mål
2,00

Ansvar
Alla

65
55

VON
VON

