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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013-2015: Bilaga 1, Styrkort 2013-2015
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd
vilket skapar jordmån för att vägledning och verktyg
resulterar i bästa effekt.

* Utveckla ungdomsforum
* Verka för att barnrättsperspektivet finns med i
kommunal utveckling och i beslutsunderlag.

Förbättrat värde inom
områdena upplevd
delaktighet och
likvärdig skola.

Strategiutveckling pågår

* Ledningens engagemang (tjänstemän och politik)

* Förståelse för processer och riskanalyser

* Omvärldsbevakning
* Samordning mellan förvaltningar och nämnder
* Samverkan på regional och kommunal nivå
* Marknadsföra befintliga och nya e-tjänster

* Kompetensutveckling av chefer och medarbetare.
* Väl beskrivna rutiner

* Utvecklingsinsatser anpassas till varje enhets
behov.

Varje förvaltning/nämnd
synliggör, prioriterar och
arbetar med folkhälsa utifrån
sitt ansvarsområde.

Ungdomar ska ha verkligt
tillgång till inflytande

LUPP

Fler resenärer i
stadstrafiken

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och
växande region där människor möts verkar och mår bra”

Öka förståelsen för
kommunikation som
strategiskt verktyg

Etablerad resultatstyrmodell

Kommungemensam modell
för intern kontroll

Utveckla e-förvaltning

Kvalitet & effektivitet i våra processer
”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt,
rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna
bra service”.

Intranätet stödjer och
effektiviserar medarbetarnas
dagliga arbete

Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina
olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god
service och bemötande”.

Engagerade medarbetare
och ledare

Medarbetarenkät,
KS stab/KOS

sida 1 av 2 (2012-11-16)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Tydliga finansiella mål
* Strategi för finansiell styrning
* Strategi för styrning av kommunala bolag

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och
låga avgifter”.

Tydlig modell för
ekonomistyrning

sida 2 av 2 (2012-11-16)
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Utskriftsvänlig styrkort (Byggnadsnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Byggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd
miljö.
* Byggnadsnämnden ska skapa attraktiva
boendemiljöer.
* Byggnadsnämnden ska verka för att det finns
etableringsmöjligheter för olika typer av
verksamheter.
* Byggnadsnämnden ska verka för att bevara och
utveckla biologisk mångfald. Behovet av att bevara
och förvalta natur i parker och andra strövområden
växer.
* Byggnadsnämnden ska verka för att det alltid finns
detaljplanerade tomter i yttertätorterna.
* Byggnadsnämnden ska arbeta för att bli mer
energieffektiva.
* Byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar till
fritidsbebyggelse.

90% av antagna detaljplaner.

* Bostadsstrategiska programmet. Finnas antagna detaljplaner med
förutsättningar att bygga minst 600 st
bostäder i olika upplåtselseformer.

NKI 72 långsiktigtmål. Dock det råder
viss osäkerhet att nå målet under
första mandatperioden. På grund av
ny plan och bygglag, rutinerna har
inte fastställts.

* Byggnadsnämnden kommer att vidareutveckla
dialogen med medborgarna och andra intressenter
samt med övriga förvaltningar.
* Utbyte med andra verksamheter och kommuner
som är ledande (nationellt) i respektive områden.

Antalet informationsmöten med
enkäter om medborgaren känner sig
delaktig. (Projektform) Mäta per
detaljplan.

Byggnadsnämnden ska
i samband med fysiska
planeringen ha
perspektivet hela
Skövderegionen.

Avsnitt om
"perspektivet hela
Skövderegionen" ska
finnas med i
beskrivningen till
planförslaget

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet som en
välkomnande och växande region där
människor möts verkar och mår bra”

Det skall alltid finnas
lagakraftvunna planer
för minst 600 bostäder
rullande med olika
upplåtelseformer.

Antal bostäder med
olika upplåtelseformer

INSIKT (SKL)Kvalitet & effektivitet i våra processer
”Den kommunala organisationen ska arbeta på
ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt
för att ge Skövdeborna bra service”.

Utveckla bättre dialoger
med medborgare och
andra intressenter

Medborgarens
delaktighet

sida 1 av 2 (2012-11-27)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Plan för kompetensutveckling och för samverkan
med högskolor och universitet när det gäller
examensarbete och praktikplatser.

Numreriskt.Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer
har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge
våra kunder och uppdragsgivare god service
och bemötande”.

Attraktiv arbetsgivare
som kan attrahera,
rekrytera och behålla
kompetent personal

Antal praktikanter
inom
verksamhetsområdet

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med
låg skatt och låga avgifter”.

sida 2 av 2 (2012-11-27)
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Styrkort (Fritidsnämnden) 2013-2015                                                                                                                                               Bilaga 1        
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Allt vi gör ska sträva efter att genomsyras av
mångfald, folkhälsa och jämställdhet.
* Ungdomar ska involveras i uppbyggnaden av
Nyeport
* Vi ska utveckla rekreations och friluftsområden
* Vi ska ha en bra affärsmässig relation med
kommunens övriga förvaltningar, bolag och
intressenter.
* Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till friskvård för
alla, såväl unga som gamla, bredd och elit
* Vi ska erbjuda friskvårdsanläggningar i nationell
toppklass och idrottsanläggningar i regional
toppklass.
* Vi ska erbjuda alternativa möjligheter till
meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.
* Arena Skövde ska som helhet fortsatt vara i
nationell toppklass

Index 70

* Öka samarbetet med närliggande kommuner.
* Dra nytta av "goda exempel" nationellt för att bidra
till att utveckla regionen och Skövde Kommun.
* Vi ska utveckla vår organisation.
* Stimulera nytänkande och nya arbetssätt.
* Vi ska förbättra samarbetet och vara offensiva i vårt
arbete med föreningslivet.
* Verka för att skapa så rättvisa och hållbara
förutsättningar som möjligt för föreningslivet.

80 %

* Personal som trivs
* Engagerade ledare o medarbetare
* Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
* Framtidsorienterade
* Serviceinriktade
* Fritidsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare

Målvärdet
ska vara 75

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande
och växande region där människor möts verkar och mår
bra”

Skövde erbjuder
möjligheter till en aktiv
och meningsfull fritid
av hög nationell klass

Kommunens innevånare upplever
att kommunen erbjuder alternativa
möjligheter till en aktiv och meningsfull
fritid för alla. Mål Index 70

Kvalitet & effektivitet i våra processer
”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett
effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge
Skövdeborna bra service”.

Fritidsförvaltningen är
en flexibel,
kundorienterad och
effektiv organisation

80 % av föreningarna ska vara
nöjda med kontakterna med FRF

Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i
sina olika roller för att ge våra kunder och
uppdragsgivare god service och bemötande”.

Engagerade
medarbetare

Nöjd-Medarbetarindex 75

sida 1 av 2 (2012-11-29)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

* Fritidsförvaltningen ska arbeta för en ökad stolthet
och status hos personalen
* Kontinuerlig kompetensutveckling

Antal
besökande

* Arena Skövde ska utgöra ett attraktivt alternativ till
andra aktörer inom upplevelse, event och badutbud.
* Vi ska uppmuntra förbund och föreningar så att de
vill arrangera publika arrangemang, på såväl nationell
som internationell nivå.
* Vi ska ha en bra affärsmässig relation med
föreningar och näringsliv både lokalt, regionalt och
nationellt, kommunens bolag och övriga förvaltningar.
* Ett väl fungerande samarbete med Next Skövde
* En anläggning med ledorden glädje, trygghet och
fräschhet.
* Aktiv och målgruppsinriktad marknadsföring.
* Kontinuerligt underhåll av anläggningen.
* Regelbundet utveckla badet med nya attraktioner.

* Maximera utnyttjandet av befintliga anläggningar
innan nya aktualiseras.
* Fortlöpande pröva nya och utökade möjligheter till
föreningsdrift.
* Förbättra upphandlingen.

Totala intäkter (Externa)

Besökande upplevelsebad

Öppethållande Arena Skövde Bad

Antal bokade timmar Arena Skövde
Bad

Intäktsskapande
verksamhet (Arena
Skövde)

Antal bokade timmar Arena Hall

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt
och låga avgifter”.

Kostnadseffektiv
verksamhet

Totala kostnader (samtliga)

sida 2 av 2 (2012-11-29)
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Utskriftsvänlig styrkort (Kulturnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

70 % osäkerhet råder
kring möjlig ökning pga
att undersökningen gjorts
en gång.

* Höja attraktiviteten för Skövde Kulturhus
* Fler nöjda besökare.
* Samverkan med föreningar och studieförbund.
* Utveckla samarbeten med interna och externa
aktörer för att bredda utbudet.
* Förbättrad och tydligare marknadsföring.
* Genom digitala tekniker möjliggöra nya
kulturupplevelser av hög kvalitet.
* Öka tillgängligheten.

440 000 (220 000/
halvår)=statistik utifrån
verksamheternas egna
beräknade besöksantal.
Besöksstatistiken
kommer att förändras
genom ombyggnad av
Kulturhuset.
Osäkerhet på grund av
ombyggnad och ett stängt
Kulturhus vissa perioder
under 2012.

* Personal som tar ansvar och som vill utvecklas
* Tydliga mål
* Personalen är medveten om de gemensamma
målen.

Bibehålla värdet 82 %
från medarbetarenkäten
2011.

* Tydliggöra behovet av resurser för
renoveringsinsatser.
* Äska och tilldelas medel i rambudget.

oklart

Andelen nöjda
besökare

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande
och växande region där människor möts verkar och mår
bra”

Utbud med lyskraft

Antal besökare i
Kulturhuset

Kvalitet & effektivitet i våra processer
”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett
effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge
Skövdeborna bra service”.

Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina
olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god
service och bemötande”.

Kulturförvaltningens
ledningsgrupp ska vara
offensiv, engagerad och
framtidsorienterad

Nöjd
medarbetarindex

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt
och låga avgifter”.

Bevara det kulturella och
det ekonomiska värdet av
konst, böcker
och kulturhistoriska
föremål

Antal renoverade
objekt

sida 1 av 1 (2012-12-11)
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Utskriftsvänlig styrkort (Omvårdnadsnämnden)
Målbild:
De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Omvårdnadsnämndens insatser
skall präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

sida 1 av 6 (2012-11-06)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde Aktiviteter

* Arbeta aktivt och sprida kunskap för att öka utbudet
och nivåerna beträffande boendeformer/platser i
kommunen som helhet.

100% år
2015

100% år
2015

* Kvalitetssäkra verkställighet och uppföljning i hela
verksamheten.
* Förbereda LOV:en inom särskilda boenden och
LSS.

* Önskan/möjlighet att komma ut framgår av
genomförandeplanen.
* Samarbete med de sociala, kulturella och ideella
sektorerna

7,9

7,9

8,6

8,4

* Måltidssituationen/maten skall upplevas positivt.
* Omsorgen beslutas, planeras och genomförs
tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov.
* Säkerställa gott bemötande.

100%

Omvårdnadsnämnden
skall verka för att det
finns olika boendeformer

Sprida kunskap om olika
boendealternativ i olika
sammanhang

Externa utförare
av service

Externa utförare
av all hemvård

Utreda LOV inom
äldreboende

Utreda LOV inom LSS

Kommuninvånarna skall
uppleva valfrihet.
Omvårdnadsnämnden
skall erbjuda val av
utförare (hemvård) inom
hela kommunen

Kvalitetsuppföljning

Närhet till natur och
rekreationsmöjligheter
skall befrämjas

Trädgård Ekedal

Äldreboende
som helhet

Hemvård som
helhet

Trygghet i
boendet -
äldreboende

Trygghet i
hemmet - hemvård

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet
som en välkomnande och växande
region där människor möts verkar
och mår bra”

Den enskilde skall
uppleva trygghet och
känna sig nöjd med
utbudet av sin vård och
omsorg samt hälso- och
sjukvård -
ÄLDREOMSORG

Delaktighet i
genomförandeplan -
Hemvård

sida 2 av 6 (2012-11-06)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde Aktiviteter

100%

* Omsorgen beslutas, planeras och genomförs
tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov
stärker individens förmåga till självbestämmande.
* Säkerställa gott bemötande.
* Synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning/
social aktivitet för den enskilde.

* Miljötänk skall vara vägledande vid all
verksamhetsplanering.
* Långsiktig hållbarhet avseende miljö skall beaktas
vid ny- och ombyggnation samt upphandlingar.

Delaktighet i
genomförandeplan -
Äldreboende

Husnätverk kost

Kvalitetsundersökning
mat/måltidssituation

Värdighetsgaranti

Utveckla förebyggande
verksamhet

Volontärsverksamhet

Social dokumentationDen enskilde skall
uppleva trygghet och
känna sig nöjd med
utbudet av sin vård och
omsorg samt hälso- och
sjukvård -
FUNKTIONSHINDER

Framtida boendebehov
för äldre inom LSS

Miljötänk vid
upphandlingar

Miljömedvetenheten skall
öka

Konsekvenser av
transportdelen i Klimat-
och energiplanen

sida 3 av 6 (2012-11-06)
12



Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde Aktiviteter

* Förvaltningsövegripande samarbete inom
kommunen.
* Utbyte med andra kommuner som är ledande
(nationellt) inom respektive områden.
* Vars och ens kompetens tillvaratas för att utveckla
verksamheten. Ökad intern rörlighet eftersträvas.
* Ökad kunskap om alternativa driftsformer.

Införa händelseanalys

Öka antal registreringar i
ex Senior Alert

Ta fram nyckeltal

Ledningssystem för
systematiskt
kvalitetsarbete

Samarbete
omvårdnadsförvaltningen
och
utbildningsförvaltningen
leverans med mat till
Ekedal.

Implementera nytt
verksamhetssystem

Utvärdering kyld mat

Kvalitet & effektivitet i våra
processer
”Den kommunala organisationen
ska arbeta på ett effektivt,
rättssäkert och ändamålsenligt sätt
för att ge Skövdeborna bra
service”.

Omvårdnadsnämnden
skall dra nytta av den
utveckling och
kvalitetssäkring som skett
på andra områden och i
andra verksamheter
(internt/externt)

LOV:ens påverkan på
administration

sida 4 av 6 (2012-11-06)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde Aktiviteter

81 % år
2015

* Arbetsmiljön skall vara trygg, säker och
hälsobefrämjande samt präglas av preventivt
förhållningssätt.
* Önskad tjänstgöringsgrad genom årsarbetstid.
* Möjliggöra kompetensutveckling utifrån
utvecklingsplanen.
* Tydliggöra karriärsvägar inom förvaltningen och
kommunen.
* Marknadsföring och annan kommunikation utformas
så att omvårdnadsnämndens varumärke stärks.

78% år
2015

* Ledarskapet skall vara hälsobefrämjande.
* Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande.
* Kartläggas förutsättningar för chefsuppdraget.

NöjdMedarbetarIndex

Mobbningprojekt
tillsammans med
högskolan i Karlstad

Önskad
sysselsättningsgrad

Friskvårdssatsning

Omvårdnadsnämnden
skall uppfattas som
attraktiv arbetsgivare

Marknadsföring

NöjdMedarbetarIndex
område ledarskap

Dokumentationsstöd för
medarbetarsamtal

Påbörja kartläggning
förutsättningar för
chefsuppdraget

Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare där såväl
medarbetare som chefer har
möjlighet att växa i sina olika roller
för att ge våra kunder och
uppdragsgivare god service och
bemötande”.

Medarbetare skall
uppfatta sina chefer som
goda ledare

Friskvårdssatsning

sida 5 av 6 (2012-11-06)
14



Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde Aktiviteter

5,3%* Verksamhetssystemen skall användas på sådant
sätt att informationsflödet säkerställs och
dubbelarbete minimeras.
* Minska sjukfrånvaron med 1% per år t o m 2016.

Sjukfrånvaro

Friskvårdssatsning

Sjukfrånvarostatistik

Tillgång till IT för
personliga assistenter

Utreda
ersättningssystem inom
hemvård

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god
ekonomi med låg skatt och låga
avgifter”.

Effektiv resursanvändning

Handlingsplan för
framtida omställning
inom hemvården

sida 6 av 6 (2012-11-06)
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Övergripande mål Nämndens mål  Strategier/framgångsfaktorer Resultatverktyg Aktiviteter 
 

Nuläge 
2012 

Målvärde 
2013 

Skövderegionen är känd 
i landet som en välkom-
nande och växande regi-
on där människor möts, 
verkar och mår bra. 

Skövde har invånare 
som är nöjda med sina 
liv och den samhällsser-
vice som erbjuds 

 

Maximal ut-
veckling och 
stimulerande 
lärande 
 
När barnen lämnar 
förskolan ska de 
känna självförtro-
ende och lust till 
lärande 
 

Möta alla barn med höga 
förväntningar. 
 
Utveckla barnens förståelse 
för olika kulturer  
 
Tydliga strategier för en in-
kluderande och tillgänglig 
verksamhet 
 
Agera förebyggande genom 
att ge barnen stöd tidigt  
Strategier för att agera direkt 
och sätta in adekvata åtgär-
der om det sker en kränk-
ning/diskriminering 
 
Utvecklar barnens förmåga 
att uttrycka sina tankar och 
åsikter. 
 
Strategi för utveckla verk-
samheten genom att ta del av 
aktuell forskning och goda 
exempel från andra förskolor 
 

Kommunens kvalitet i kort-
het 
Brukarundersökningar 
Övrig statistik  

För alla 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet i 
förskolan ska 
stärkas 
 

  

Resultatmätning    
Förskolans skapar en god 
miljö för utveckling, lek 
och lärande enligt Läropla-
nen. 
 
Enheternas bedömning: I 
stora drag eller Helt,  
 
Kvalitetsrapport  
2 och 4 

  90% 

Förskolan ger hjälp till de 
barn som behöver stöd i sin 
utveckling 
 
Enheternas bedömning: I 
stora drag eller Helt 
 
Kvalitetsrapport  
2 och 4 

 90% 

16



 
 
 

Förskolan skapar en miljö, 
som präglas av Läroplanens 
mål för Normer och värden. 
Likabehandlingsplan. 
 
Enheternas bedömning: I 
stora drag eller Helt,  
 
Kvalitetsrapport 3 

 90% 

Antal anmälningar tillbud 
och olycksfall  
 

  

Förskolan skapar en miljö 
där barnen har inflytande 
utifrån Läroplanens mål 
 
Enheternas bedömning: I 
stora drag eller helt,  
 
Kvalitetsrapport 1 

 90% 
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Styrkort för förskoleklass, grundskolans och grundsärskolans verksamheter från ht 2013- 

K
u
n
d  
 
o
c
h  
 
s 
a
m
h
ä 
l 
 l 
e 

Övergripande mål Nämndens mål  Strategi-
er/framgångsfaktorer 

Resultatverktyg Aktiviteter  Nuläge 
2012 

Målvärde 
2013 

Skövderegionen är känd i 
landet som en välkomnan-
de och växande region där 
människor möts, verkar 
och mår bra. 

Skövde har invånare som 
är nöjda med sina liv och 
den samhällsservice som 
erbjuds 

 

Maximal ut-
veckling och 
lärande 
 
Varje elev har rätt 
till en verksamhet 
som utgår från 
individens behov 
och förutsättningar 
och stimulerar till 
största möjliga 
lärande och kun-
skapsutveckling. 
 
Varje elev når 
kunskapskraven i 
åk 3,6 och 9 
Varje elev får 
minst betyget E i 
åk 6-9 i alla ämnen 
 
 
 
 

Möta alla elever med 
höga förväntningar samt 
sträva efter att eleverna 
ska nå högre kunskapsni-
våer än godkänt 
 
Alla elever uppnår god 
läsförmåga under sina 2 
första skolår 
 
Agera förebyggande ge-
nom att ge elever särskilt 
stöd tidigt 
 
Utveckla elevernas för-
ståelse för olika kulturer  
 
Tydliga strategier för en 
inkluderande och tillgäng-
lig verksamhet 
 
Strategier för att agera 
direkt och sätta in adekva-
ta åtgärder om det sker en 
kränkning/diskriminering 

Kommunens kvalitet i korthet 
Brukarundersökningar  
Skolinspektionen vart 3:e år. 
Övrig statistik 
 

För alla 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet i 
skolan ska stärkas 
 

  

Resultatmätning    

Meritvärden åk 9 
 

 210 p 
 

 

Meritvärde åk 9, elever med 
betyg alla ämne 
 

 229 p  

Andel skolor som har positiv 
avvikelse i SALSA- modellen 
jämfört med meritvärdet 

 1av 5 
Dvs 
20% 

 

Andel elever som når alla mål i 
nationella proven för åk 3 
i sv och ma  

 Ma 
78,5% 
Sv 
 89,5 % 

 

Andel elever som har minst E i 
alla ämnen i åk 6 ,7,8 
Kvalitetsrapport 2 och  4 

 Åk 9 
81,2% 

 

Läsförmågan i åk 2, LUS 13 
 
Kvalitetsrapport 2 och 4 

  95 
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Att låta eleverna succes-
sivt få allt större ansvar 
och inflytande över sitt 
lärande. 
 
Strategi för utveckla verk-
samheten genom att ta del 
av aktuell forskning och 
goda exempel från andra 
skolor 
 
 
 
 

Redovisning och analys av be-
tyg i åk 6,7,8,9 
 
Kvalitetsrapport 2 och 4 

   

Andel elever som har nått A  i 
betyg  i åk 6, 7,8,9  på vt  
 
Kvalitetsrapport  4 

   

Stödinsatser till pojkar/flickor 
från Elevhälsan  
 
Kvalitetsrapport  2 och 4 

   

Andel elever som inte har nå-
gon ogiltig frånvaro. 
Analys av orsaker till stor från-
varo 
 
Kvalitetsrapport 2 och 4 

   

Skolan skapar en miljö, som 
präglas av Läroplanens mål för 
Normer och värden. 
Likabehandlingsplan. 
Skolans bedömning: I stora 
drag eller Helt 
 
Kvalitetsrapport 3 

  90 

Skolan skapar en miljö där ele-
verna har inflytande utifrån 
Läroplanens mål 
 
Skolans bedömning: I stora 
drag eller helt,  

  90 
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Kvalitetsrapport 1 
Antal anmälningar tillbud och 
olycksfall  
 

   

Antal elevärenden som redovi-
sas till skolnämnden gällande 
mobbing och kränkningar  

   

Antal anmälningar till skolin-
spektionen vad gäller mobbing 
och kränkningar där kommunen 
fått en anmärkning 
 

 1 0 

Redovisning hälsosamtal 
Elevhälsan 
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Styrkort för fritidshemsverksamheten från ht 2013- 
K
u
n
d 
o
c
h 
s 
a
m
h
ä 
l 
 l 
e 

Övergripande mål Nämndens  mål Strategi-
er/framgångsfaktorer 

Resultatverktyg Aktiviteter  Nu-läge 
2012 

mål-
värde 
2013 

Skövderegionen är känd 
i landet som en välkom-
nande och växande regi-
on där människor möts, 
verkar och mår bra 
 
Skövde har invånare 
som är nöjda med sina 
liv och den samhällsser-
vice som erbjuds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximal ut-
veckling och 
stimulerande 
lärande 
Fritidshemmet sti-
mulerar barnen till 
att känna självför-
troende och lust till 
lärande 

Möta alla elever med höga 
förväntningar samt att 
tillsammans med skolan 
sträva efter att nå högre 
kunskapsnivåer 
 
Agera förebyggande ge-
nom att ge elever särskilt 
stöd tidigt 
 
Tydliga strategier för en 
inkluderande och tillgäng-
lig verksamhet 
 
Utveckla elevernas förstå-
else för olika kulturer.   
 
Ta del av aktuell forsk-
ning och goda exempel 
från andra fritidshem. 

Kommunens kvalitet i korthet 
Brukarundersökningar  
Skolinspektionen vart 3:e år. 
Övrig statistik 
 

För alla 
Det systematiska 
kvalitetsarbetet i 
fritidshemmen ska 
stärkas 

  

Resultatmätning    

Fritidshemmet skapar en god 
miljö för utveckling och lärande 
tillsammans med skolan enligt 
Läroplanen. 
Fritidshemmets bedömning: I 
stora drag eller Helt, 
Kvalitets rapport 2 och 4 

   

Fritidshemmet skapar en miljö, 
som präglas av Läroplanens mål 
för Normer och värden. 
Likabehandlingsplan 
Fritidshemmets bedömning: I 
stora drag eller Helt, 
Kvalitets rapport 3 
 

  90 

Antal anmälningar tillbud och 
olycksfall  

   

21



 
 
 

Styrkort för medarbetare från ht -2013 
M
e
d
a
r
b
e
t
a
r 
e 
 
o
c
h
  
 
c
h
e
f
e
r 

Övergripande mål Nämndens mål Strategi-
er/framgångsfaktorer 

Resultatverktyg Aktiviteter Nuläge 
2012 

mål-
värde 
2013 

Skövde kommun är en 
attraktiv arbetsgivare där 
såväl medarbetare som 
chefer har möjlighet att 
växa i sina olika roller 
för att ge våra kunder och 
uppdragsgivare god ser-
vice och bemötande 

Skolförvalt-
ningen har bra 
medarbetare 
som mår bra 
och når goda 
resultat 
 

 
Utmanande och tydliga 
lönekriterier 
 
Medarbetare blir sedda och 
uppmärksammade för de 
framgångar de uppnår. 
Skicklig personal ska pre-
mieras vid lönesättning 
 
Strategisk rekrytering så 
att personal med rätt kom-
petens anställs 
 
Skickliga chefer som når 
goda resultat 
 
Kompetensutveckling som 
utgår från enhetens och 
förvaltningens behov 
 
Transparens och långsik-
tighet i verksamheten 
God fysisk och social ar-
betsmiljö 

Stor medarbetarenkät (vart 
tredje år) 
Korta riktade medarbetarenkä-
ter 
Lönekartläggning 
Övrig statistik 

För alla 
Lön och medarbetar-
samtal genomförs 
årligen 

  

Resultatmätning    

Antal lärare med rätt behörig-
het vad gäller ämne och ål-
dersgrupp  
 

   

Andel förskollärare i förskolan 
 

70 72 

Andel personal på fritidshem-
men som har pedagogisk hög-
skoleutbildning 
 

67 70 

Lönespridningen ska öka 
 

  

Andel personal som har fått 
besök av sin chef/rektor i verk-
samheten 
 

  

Korttidsfrånvaro   
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Styrkort för ekonomi från ht - 2013 
M
e
d
a
r
b
e
t
a
r 
e 
 
o
c
h
 
c
h
e
f
e 
r 

Övergripande mål Nämndens mål  Strategi-
er/framgångsfaktorer 

Resultatverktyg Aktiviteter Nuläge 
2012 

mål-
värde 
2013 

 Effektiv lokal-
kostnads-
utnyttjande 

Flexibla verksamhetsloka-
ler med god kvalitet och 
funktionalitet 
 
Långsiktigt arbete med 
lokalutnyttjande 
 

Kommunens interna redovis-
ning 

   

Resultatmätning    
Lokalyta per barn på försko-
lan 
 

Funktionsprogram 
för förskola och sko-
la 
 
Aktiv uppföljning av 
barn och elevtal 
 

  

  

Lokalyta per elev på grund-
skolan inkl fritidshem 
 

  

Lokalkostnad per barn på 
förskolan 
 

  

Lokalkostnad per elev i 
grundskolan inkl fritidshem 
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Utskriftsvänlig styrkort (Socialnämnden)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

sida 1 av 3 (2012-10-15)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Aktiviteter

Gruppverksamhet för unga
föräldrar

ADAD (skattningsverktyg)

Föräldrakurser

Resursmöten kring utsatta
barn

Familjerättsverksamheten ska
ses över i fråga om inriktning
och personaldimensionering
och utveckla för att möta de
nya behoven.

Rekrytering och stöttning av
familjehem

Fler familjecentraler

Barn i föräldrars fokus (BIFF)

Öka socialt utsatta barn och ungas
möjligheter att få en gynnsam
utveckling.

* Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och
öppna insatser i kommunen.
* Insatserna skall följas upp genom olika
skattningsmetoder.

Utveckling av
ungdomsboendet Orion
genom att bredda
verksamhetens
behandlingsfokus.

StudiecirklarFörsörjningsstödet skall leda till varaktig
egen försörjning

* Socialnämnden skall för att dämpa behovet av
försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka
sysselsättnings insatserna.

* Utöka antalet insatser.

* Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och
myndigheter.

Krami

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet som en
välkomnande och växande region där människor
möts verkar och mår bra”

Rehabilitering av personer med
missbruksproblematik skall utformas

Evidensbaserade metoder skall användas.
Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den
enskildes behov i centrum och bygga nätverket för

Genomföra ASI uppföljning i
högre utsträckning

sida 2 av 3 (2012-10-15)
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Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Aktiviteter

tillsammans med den enskilde och i
samverkan med andra aktörer.

klienten på hemmaplan har bättre effekt än att köpa
nätverket via ett HVB.

Genomförandeplaner enligt
Samordning Av
Missbruksvården i Skövde
(SAMS)

Implementera integrerad
psykiatri

Psykiskt funktionsnedsatta skall ges
ökad möjlighet att leva ett självständigt
och oberoende liv

Strukturerat arbete genom den evidensbaserade
metoden integrerad psykiatri.

Ge fler klienter möjlighet att få
stöd av en Case Manager

Skapa ett jämförelsenätverk
för socialpsykiatrin

Framtagning av strategiska
planer

Utveckla ledningssystem för
kvalitet

Utveckla och förbättra kvaliteten i
nämndens verksamheter.

Jämförelser med andra kommuner
Strategiska planer.
Utveckla kvalitet och ledningssystemet

Delta i PRIO psykisk ohälsa

Kvalitet & effektivitet i våra processer
”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett
effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att
ge Skövdeborna bra service”.

Öka klientens delaktighet. * Upprätta genomförandeplaner tillsammans med den
enskilde.

Genomförandeplaner ska
skapas tillsammans med den
enskilde.

Nöjd medarbetar index för förvaltningen
i kommunens medarbetarenkät skall
vara 85.

Öka delaktigheten för medarbetarna. Kontinuerliga APT på varje
enhet

Medarbetare & chefer
”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att
växa i sina olika roller för att ge våra kunder och
uppdragsgivare god service och bemötande”. Nöjd chefs index för förvaltningen i

kommunens chefsenkät skall vara 85.
Utbildningssatsning Ledarutvecklingsprogram.

Ekonomi
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg
skatt och låga avgifter”.

50 % av placeringar på hem för vård och
boende (HVB), konsulentstödda
familjehem och andra köpta
boendeplatser skall ske på upphandlade
platser.

Teckna avtal med HVB, familjehem och andra köpta
boendeplatser samt försöka styra placeringarna till
dessa.

Upphandla behandlingshems
och boendeplatser.

sida 3 av 3 (2012-10-15)
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Tekniska nämndens styrkort 2013-2015 Bilaga 1.

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

Kund & samhälle * Verka för att samma kvalitetsnivåer ska 

gälla i Skövde tätort som i yttertätorter

”Skövderegionen är känd i landet som en 

välkomnande och växande region där 

människor möts verkar och mår bra”

*Tydlig och rak information till 

kommuninvånare

*Riktade medel för ungdomars påverkan

IT-infrastruktur

* Energieffektivisering

* Bättre och mindre kemikaliehantering Andel miljöfordon %

Oljeförbrukning m3

* Succesivt ställa högre krav på mljöhänsyn 

vid upphandling

Miljödiplomering Genomförd = 1

God tillgänglighet på parkeringsplatser * Följa parkeringsbeteenden och agera 

utifrån detta

Beläggningsgrad p-platser

Kvalitet & effektivitet i våra processer * Utveckla förvaltningens internkontroll

”Den kommunala organisationen ska arbeta 

på ett effektivt, rättssäkert 

och  ändamålsenligt sätt för att ge 

Skövdeborna bra service”.

* Förbättrade inköps- och 

upphandlingsrutiner

* Mätbar verksamhet ( kostnad, kvalitet, 

nivå)

* Tydliggöra och förbättra uppdragshantering

Gott samarbete med andra som kan gynna 

nämndens verksamheter

* Initiera och utveckla samarbete med 

likvärdiga organisationer regionalt, nationellt 

och internationellt.

Antal samarbetspartner/avd

Skövde har invånare som är nöjda med den 

tekniska service som utförs

Antal nöjda medborgare

Minska miljöbelastningen Minskad energiförbrukning %

Kostnadseffektiv verksamhet Effektivitetsmått per avd

1(2) 2012-11-29
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Tekniska nämndens styrkort 2013-2015 Bilaga 1.

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

Skövde har invånare som är nöjda med den 

tekniska service som utförs

Antal nöjda medborgareMedarbetare & chefer * Medarbetarengagemang

”Skövde kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där såväl medarbetare som 

chefer har möjlighet att växa i sina olika 

roller för att ge våra kunder och 

uppdragsgivare god service och bemötande”.

* Marknadsföra tekniska 

nämnden/förvaltningen

* Skapa förutsättningar för att anställa fler 

yngre

* Bereda arbetsmöjlighet för personer i 

utanförskap

* Bra förutsättningar för handledning

Ekonomi Fastighetsunderhåll kr/m3 110 kr per kvm

”Skövde kommun ska ha en god ekonomi 

med låg skatt och låga avgifter”.

Beläggningsunderhåll kr/invånare

Effektiv lokalförsörjning * Långsiktighet och tydliga ansvarsgränser

Värdesäkra anläggningar * Rätt underhållsnivåer

Säkerställd kompetensförsörjning Medarbetarindex Bibehålla

Socialt ansvarstagande

2(2) 2012-11-29
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Kund & samhälle
Vi strävar mot att
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och
växande region där människor möts verkar och mår bra”

Samtliga elever uppnår minst godkända betyg
Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet
* Alla elever ges möjlighet att nå grundläggande
högskolebehörighet

*Elever erbjuds särskilt stöd efter behov.

*Fortsatt kvalitativt god elevhälsa.

*Högpresterande elever har större möjligheter att utveckla
spetskompetenser.

* Vi har väl utvecklade former för elevinflytande

*Entreprenöriellt lärande är en naturlig del av verksamheten.

*Ingen mobbing/kränkningar förekommer.

*IKT är ett naturligt redskap i undervisningen.

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och
högskola
Målvärde
95 %

Andel elever med slutbetyg från gymnasiet
Målvärde
86 %

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år.
Målvärde
96 %

Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad
gymnasieutbildning, andel.
Målvärde
70 %

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiet
Målvärde
14,3 st

Elevnärvaro på Introduktionsprogrammen
Målvärde
92 %

Andel elever på gymnasiesärskolan som arbetar eller studerar efter
slutförd utbildning.
Målvärde
91 %

Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå.
Målvärde
80 %

Andel godkända elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå.
Målvärde
80 %

sida 1 av 2 (2012-11-23)

Perspektiv Nämndens mål Resultatmätning

Bygg styrkort (Utbildningsnämnden)
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Vi är centrum i Skaraborg vad gäller vuxenutbildning.
Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet
*Vår vuxenutbildning har hög flexibilitet och stor bredd.

*Vi bedriver en kvalitativ sfi -utbildning.

Antal studieveckor för godkända sfi-elever.
Målvärde
32 veckor

Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning
har arbete.
Målvärde
70%

Kvalitet & effektivitet i våra processer
Vi strävar mot att
”Den kommunala organisationen ska arbeta på ett effektivt,
rättssäkert och  ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra
service”.

Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet.
Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet
*Prioriterad kvalitetsuppföljning.

*Utvecklade verktyg för att mäta verksamhetens effekt på
elevernas kunskapsutveckling. 

*Vår personalresurs används på ett för verksamheten effektivt sätt.

*Chefer och medarbetare har hög kompetens.

Andel lärare med pedagogisk högskolexamen
Målvärde
79 %

Sytematiskt kvalitetsarbete
Målvärde
I stora drag uppfyllt

Vi samarbetar med andra aktörer, både inom och utom kommunen.
Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet
*Vi har en bred internationell verksamhet.

*Välutvecklad samverkan skola - arbetsliv.

*Ökad samverkan med socialförvaltningen.

*Utvecklat samarbete grund- och gymnasieskola.

Etablerade samverkansformer, med eleven i fokus, mellan
kommunala förvaltningar på alla nivåer.
Målvärde
Helt

Utbildningen har ett globalt perspektiv.
Målvärde
I stora drag uppfyllt

Medarbetare & chefer
Vi strävar mot att
”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl
medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller
för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och
bemötande”.

Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats.
Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet
*Mångfald, folkhälsa och jämställdhet genomsyrar verksamheten.

*Vår personal har inflytande över och kan påverka sin
arbetssituation.

Frisknärvaro
Målvärde
76,4 %

Nöjd medarbetarindex.
Målvärde
79 %

Index för jämställdhet och mångfald.
Målvärde
73 %

Ekonomi
Vi strävar mot att
”Skövde kommun ska ha en god ekonomi med låg skatt och låga
avgifter”.

sida 2 av 2 (2012-11-23)

Perspektiv Nämndens mål Resultatmätning

Bygg styrkort (Utbildningsnämnden)
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Utskriftsvänlig styrkort (Folkhälsorådet)
Vision Skövde 2025
Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop!
Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.
I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Perspektiv Nämndens mål Strategier/framgångsfaktorer för att nå målet Resultatmätning Målvärde

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter en aktiv medverkan av kommunala
förvaltningar och nämnder men också en aktiv samverkan med hälso- och sjukvård,
andra lokala myndigheter, folkrörelser, frivilligorganisationer, företag och
kommunens invånare.

Utveckla bättre dialoger genom att delta i och arrangera möten med invånarna.

På Skövde kommuns hemsida finns information, planer och länkar om aktuellt
folkhälsoarbete, i syfte att stimulera och inspirera till innovationer.

Skapa arenor för möten i syfte att stimulera och inspirera till innovation.

En aktiv samverkan mellan nämnder och folkhälsoråd vilket skapar jordmån för att
vägledning och verktyg resulterar i bästa effekt.

CAN:s
drogvaneundersökning

Gymnasieenkät
om elevers psykiska
hälsa

Behovsunderlag

Bidra till goda förutsättningar
för att stärka barn och ungas
psykiska och fysiska hälsa

Uppföljning av
Balthazars arbete

Öka seniorers möjlighet att
genom eget ansvar stärka
hälsa och livskvalitet

Följa utvecklingen
av genomgångna
processer och vad de
leder till

Kund & samhälle
”Skövderegionen är känd i landet
som en välkomnande och växande
region där människor möts verkar
och mår bra”

Varje förvaltning/nämnd
synliggör, prioriterar och
arbetar med folkhälsa utifrån
sitt ansvarsområde

Strategiunderlag
för Vision Skövde
2025

sida 1 av 1 (2012-10-26)
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