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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 2016-05-16

Kommunfullmäktige

Paragraf 93

Ärendenummer KS2015/521

Indikatorer för de strategiska målen 2016-2019
Beslut
1. Indikatorerna för de kommunstrategiska målen 2016-2019 antas.
2. Rubriken ”utvecklad skola” ändras till ”utvecklande skola”.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 8 mars 2016 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att indikatorerna är kopplade till den politiska
viljeinriktningen för perioden 2016-2019. Syftet med indikatorerna är att de ska
vara temperaturmätare på om Enköping utvecklas i enlighet med de
kommunstrategiska målen. Indikatorerna grundar sig på följande fokusområden;
kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens
information, effektivitet samt kundnöjdhet och kommunens som
samhällsutvecklare.
Sju av tio indikatorer beslutades av kommunfullmäktige den 14 december 2015.
Återstående tre indikatorer föreslås beslutas enligt nedan.
1. Utvecklad skola

Högre andel gymnasieelever som klarar examen
eller studiebevis inom fyra år

5. Nöjdare näringsliv

Höjt nöjd kund index när det gäller företagsservice

9. Större miljöansvar

Minskad energianvändning inom kommunens
verksamheter

Skolkommissionen ser gärna att ”utvecklad skola” ändras till ”utvecklande skola”.
Indikatorn anger andel av de elever skrivna i Enköpings kommun som började på
gymnasiet för 4 år sedan, som idag har en examen eller ett studiebevis. Källa:
SCB. 2015: 79,5% (79,5% av alla elever som började gymnasiet hösten 2011 tog
examen, eller fick ett studiebevis senast vårterminen 2015).
Rapporten ”Öppna jämförelser gällande företagsklimat” redovisar en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.
Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn,
bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Undersökningen bygger på en enkät till företagare som haft minst ett
myndighetsärende med kommunen. Sex serviceområden mäts: information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Källa: öppna
jämförelser Sveriges Kommuner och Landsting, företagsklimat. 2015: 63 (skala 0100)
Föreslaget nyckeltal är baserat på det som kommunen själv kan påverka genom
egna beslut och rör den egna organisationen. Kommunen använder sedan flera
år tillbaka nästan bara el och värme från förnyelsebara källor, biobränsle-eldat
kraftvärmeverk samt inköp av el som är märkt ”bra miljöval”. Måttet är
energianvändningen per kvadratmeter och år (kWh/kvm/år). Källa: Statistik från
samhällsbyggnadsförvaltningen. 2014: 205 kWh/kvm/år.
Tidigare beslutade indikatorer (revideringar i kommunfullmäktige, kursiv stil):
2.
Minskat utanförskap
Lägre andel unga vuxna som får
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ekonomiskt bistånd
3.

Mer demokrati

Höjt ”nöjd inflytande-index”/Helhet (nöjd
med inflytande i kommunens utveckling)

4.

Tryggare vardag

Höjt ”nöjd region-index”/Trygghet (trygg att
vistas ute kvällar och nätter, trygg mot hot,
rån och misshandel, trygg mot inbrott i
hemmet)

6.

Bättre bemötande

Högre andel som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med kommunen

7.

Utveckla hela kommunen

Slutsatser i ortsanalyserna implementeras
i alla kommundelar

8.

Ökad turism

Ökad omsättning för besöksnäringen

10.

Nöjdare Enköping

Höjt ”region-index”/Helheten (nöjd med
kommunens som helhet att bo och leva i)

Arbetsutskottet har vid beredning av ärendet den 15 mars 2016 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har den 22 mars 2016 paragraf 77 föreslagit att indikatorerna
för de kommunstrategiska målen 2016-2019 antas. Kommunstyrelsen har också
föreslagit att rubriken ”utvecklad skola” ändras till ”utvecklande skola”.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2016
paragraf 70.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

__________
Kopia till:
Samtliga nämnder, för åtgärd
Kommunledningskontoret, för åtgärd
Serviceförvaltningen, för åtgärd
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