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Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2019–2022
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-05-21, § 45
Övergripande målområde

Mål
Fram till år 2022 ska …

Indikator

Attraktiva Burlöv
Varumärket Burlöv ska
stärkas för att attrahera
medborgare, företag och
personal till kommunen.

… Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en
plats att leva och bo i så att de kan rekommenderar
andra att flytta hit.

SCB:s medborgarundersökning – Rekommendation (Nöjd-Region-Index)

… Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare
med hög kompetens för att möjliggöra en god service till
Burlövsborna.

Senast
kända utfall

Mål år
2022

59

64

40,2

>23

SCB:s medborgarundersökning – Bostäder
(Nöjd-Region-Index)

54

58

Medarbetarengagemang (HME)

77

79

31,7

45

Planberedskap för nya bostäder som kan
byggas med stöd av alla gällande detaljplaner
den 31 december, antal per 1 000 invånare

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

…Burlövs kommun som arbetsgivare verka för en tryggad
personalförsörjning genom att erbjuda heltid som norm i
den utsträckning medarbetaren önskar

Andel heltidsanställda inom avtalsområdet
AB (Allmänna Bestämmelser) exklusive timanställda och PAN

77

>80

… företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda
med den service som kommunen tillhandahåller.

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser
Insikt, totalt NKI (Nöjd-Kund-Index)

68

>70

… minst 9 av 10 Burlövsbor som använder hemtjänsten
vara nöjda med servicen.

Brukarundersökning äldreomsorg/ hemtjänst
gällande sammantagen nöjdhet

89

92
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Mål
Fram till år 2022 ska …

Indikator

Tillgängliga Burlöv
Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och
kvalitativ servicenivå samt
skapa goda förutsättningar
för samverkan och bemöta
alla medborgare och företagare lika.

… kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter.
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Senast
kända utfall

Mål år
2022

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

63

>70

Plats på förskola på önskat placeringsdatum,
andel barn (%)

39

60

… Burlövsborna i hög utsträckning uppleva att de erbjuds
ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet.

Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn
och unga, antal per 1 000 invånare i åldern
0–20 år

33,5

50

… minst 9 av 10 Burlövsbor som bor i ett särskilt boende
tycka att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål.

Brukarundersökning äldreomsorg/ särskilt
boende gällande hänsyn till åsikter och önskemål

71

90

… kommunala fastigheter och den yttre miljö som kommunen ansvarar för så långt det är möjligt vara tillgänglighetsanpassad för Burlövsborna.

Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder
utifrån gjord inventering

20

75
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Mål
Fram till år 2022 ska …

Indikator

Hållbara Burlöv
Burlövs kommun ska verka
för att ge medborgarna
förutsättningar för en god
hälsa, livskvalitet och lika
förutsättningar för sin
framtid.

… Burlövsborna i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst hälften av hushållsavfallet återvinnas.
… Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande
genom arbete eller studier.
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Senast kända
utfall

Mål år
2022

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling,
andel (%)

29

40

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd

77

82

Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

20

50

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning
som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)

59

72

77,6

79

… alla elever ges förutsättningar för att nå kunskapsresultaten
i läroplanen.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen (exklusive nyinvandrade och
okänd bakgrund), kommunala skolor, andel
(%)

… varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter
från skatter och statsbidrag, oräknat sådana åtgärder för vilka
kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning.

Årets resultat i procent av skatter och statsbidrag

>2

... Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara
minst 90 % under målperioden

Årets resultat inklusive jämförelsestörande
poster plus årets avskrivningar dividerat med
nettoinvesteringsvolymen

>90
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Indikator

Fram till år 2022 ska …
Trygga Burlöv
… Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva
Burlövs kommun ska skapa och verka i.
förutsättningar för en
trygg och säker tillvaro att
bo och verka i

Trygg och säkerhet enligt Öppna Jämförelser, rankning (SKL)
Polisens Trygghetsundersökning – Problemindex 0-6
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Senast
kända utfall

Mål år
2022

79

< 50

2,43

<2

