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Bakgrund
Majoritetens samverkansprogram för mandatperioden fastställdes av kommunfullmäktige i
samband med budgetbeslutet den 2 december 2014. I april 2015 fastställde
Kommunfullmäktige övergripande mål som leder till god ekonomiskhushållning. I juni 2016
fastställde kommunstyrelsen 65 indikatorer till Koalition för Linköpings övergripande mål för
att måluppfyllelsen ska kunna följas upp och värderas. Indikatorerna ska beskriva den
kommunala utvecklingen i relation till Kommunfullmäktiges 11 övergripande mål.
I samband med kommunens årsredovisning genomförs ett antal kommunövergripande
uppföljningar;



Kommunfullmäktige har fastställt nämndernas viktigaste mål i budget 2016-2017.
Dessa följs upp i nämndernas verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges övergripande mål med framtagna indikatorer följs genom denna
rapport upp i särskild ordning.

Uppföljningen av de 65 indikatorerna syftar till att översiktligt redogöra för hur långt arbetet
med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för
planering och prioritering. Rapporten utgör inte ett underlag för bedömning av
måluppfyllelsen och det har inte värderats huruvida mål eller indikatorer är uppfyllda eller
inte. I denna sammanställning redovisas ett utfall för de 65 indikatorerna per den sista
december 2017. Indikatorerna bygger dels på nationell statistik och dels på underlag från
förvaltningar och bolag. Totalt finns det 65 indikatorer och 85 indikatorvärden. Följande
symboler används i redovisningen av indikatorerna:
Följande symboler används i redovisningen av indikatorerna:
= Indikatorn rör sig i ”riktning”
= Indikatorns värde är oförändrat
= Indikatorn rör sig i ”negativ riktning”
Sammantaget ges följande bild:




25 indikatorer visar på en ”positiv riktning”
5 indikatorer visar på en ”oförändrad riktning”
17 indikatorer visar på en ”negativ riktning”

I de fall indikatorvärdena pekar på olika riktningar har en sammantagen bedömning av
indikatorn gjorts. I de fall indikatorvärden saknas helt så redovisas inte riktningen på
indikatorn. I de fall det finns indikatorvärden men saknas ett eller flera har det värde som
finns legat till grund för riktningen. Utfallet för målet En ekonomiskt hållbar kommun (mål
10 med 6 indikatorer) följs upp och stäms av i kommunens årsredovisning för 2017. Totalt
finns det 12 indikatorer vars resultat inte kan redovisas per den sista december 2017.
Bedömningen handlar enbart om att ange riktning varför även förhållandevis små
förändringar markeras. Beräkningar om förändringen ligger inom viss ”felmarginal” (d.v.s. är
signifikanta) görs inte i denna rapport.
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Redovisning av utfallet på indikatorer för kommunal
utveckling
KF mål
nr 1

Indikator
1.1 Biståndstagare med
extra långvarigt ekonomiskt bistånd (2 år)*

I Linköping ska
fler människor
nå egen
försörjning
Andel (av hushåll med bistånd)
Antal hushåll
1.2 Ungdomar 18-25 år
som har fått praktik eller
varit i arbetsmarknadsåtgärd inom kommunkoncernen

Linköpings kommun ska
skapa förutsättningar
för ökad sysselsättning
för personer där
förutsättningarna för
att komma in på
arbetsmarknaden är
särskilt utmanande.
Antal
Fler linköpingsbor ska
(i praktik eller anställning inom
nå egen försörjning.
ramen för arbetsmarknadsåtgärd)

Trendmål

Basvärde
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Minska
Minska

33 %
1 760

36 %
1 760

35 %
1 725

1 662

Öka

170

225

252

Öka

981

1 143

Öka

58

117

Utfall
2018

Riktning

35 %

194

1.3. Ungdomar 15-19 år
som fått sommarjobb
inom kommunkoncernen
Antal

1 167 1 133

1.4. Personer som fått
anställning med bidrag**
inom kommunkoncernen
Antal

118

100

Kommentarer
Indikator 1.2
Under 2017 fick 140 ungdomar i åldern 15-25 år praktik via Jobb- och kunskapstorget, det är 59
ungdomar färre än året innan. Utöver detta tillkommer 24 ungdomar som fick praktik inom projektet
100-satsningen och 11 ungdomar tillsatta inom Jobbslussen. Ytterligare praktikplatser anordnades för
19 ungdomar med anställning som regleras av BEA.
Ansvaret för rekrytering av ungdomar övergick under 2017 från Jobb- och kunskapstorget till
Jobbslussen. Verksamheten ser en utveckling av ohälsan och en ökning av autismspectrum bland
ungdomar som anvisats till Jobb- och kunskapstorget, vilket innebär att andra insatser än praktik har
varit aktuella för målgruppen. Organisationsförändringen innebär att Jobb- och Kunskapstorget
inriktar sin verksamhet mot den privata sektorn samt föreningar.
Indikator 1.3
I totalsiffran 1 133 ingår ungdomar i åldern 15-19 år som erbjudits sommarjobb via de kommunala
bolagen (46 ungdomar inom Stångåstaden, och 15 inom Tekniska Verken). Under 2016 har antalet
ordinarie sommarjobb/vikariat i kommunala verksamheter räknats samman med
sommarjobbsanställningar i de kommunala bolag, vilket inte var möjlig för 2017. Ungdomar som var
14 år eller yngre och 20 år eller äldre har räknats bort från totalsiffran.
Indikator 1.4
I Linköpings kommun behandlas de flesta anställningar med bidrag (lönebidrag eller särskilt
anställningsstöd) som arbetsmarknadsåtgärd. Av de som inte ingår i en arbetsmarknadsåtgärd var det
under förra året 100 personer som har fått anställning med bidrag inom kommunen (att jämföra med
168 personer som har fått en BEA anställning som arbetsmarknadsåtgärd).
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Fotnoter
* Indikator 1.1. Biståndstagare som erhållit ekonomiskt bistånd oavbrutet de senaste två åren.
** Indikator 1.4. Avser det antal som fått någon form av anställning med bidrag (lönebidrag eller särskilt
anställningsstöd) inom koncernen, utanför arbetsmarknadsåtgärd.
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KF mål
nr 2

Indikator

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

Riktning

En kommun med 2.1. Markreserv* för
industri, kontor och
ett växande
handel
näringsliv
Linköping ska vara en
motor för regionens
näringslivsutveckling
och arbeta aktivt för
och värna om både det
näringsliv som finns
idag och för att nya
företag och branscher
etableras här. Goda
förutsättningar ska
finnas för att fler
företag ska kunna
starta, växa och
anställa. Linköping ska
också ligga i framkant
när det gäller att skapa
förutsättningar för nya,
gröna jobb. Samverkan
mellan kommunen och
universitetet ska
stärkas i syfte att
förbättra näringslivsklimatet och skapa nya
och växande företag.

Antal (hektar)
2.2. Företagarnas sammanfattande omdöme
om företagsmiljön och om
kommunens service för
företagen

Oför.

70

Företagsmiljöindex
Företagsserviceindex
2.3. Fastighetsföretagarnas nöjdhet med
näringslivsklimatet
Index**
2.4. Företagens hållbarhet

Öka
Öka

59
48

Kommunranking
(placeringen)*** [Ranking =
ju lägre värde desto bättre]

2.5. Företags samlade
omdömen om kommunens myndighetsutövning****
Index
2.6. Företagens syn på
kommunens förmåga att
skapa ett gott företagsklimat*****
Kommunranking (placeringen) [Ranking = ju lägre
värde desto bättre]

Öka

Minska

100

23

Öka

66

Minska

34

66

55
48
Ingen
mätning
gjordes
för 2015

16

70

58

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

98

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

I.U.

Ingen mätning
gjordes för 2015
och 2016.

35

97

78

106

Kommentarer
Indikator 2.1
Minskningen förklaras delvis genom att det har varit ett högt tryck på verksamsamhetsmark under
året. Kommunen har sålt av mycket verksamsamhetsmark under 2017 och samtidigt inte planlagt
någon ny.
Indikator 2.5
Undersökningen Löpande Insikt sker i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG) och omfattar följande
myndighetsutövande områden; Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd,
Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Samtliga företag som haft ärenden ges möjlighet att
svara på enkäten. Den omfattar 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (Nöjd-Kund-Index) samt 24 frågor
kopplade: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Redovisat
värde, 78, är preliminärt och per 180301. Slutresultat för 2017 presenteras i maj 2018. Snittet för index
2016 för samtliga Sveriges deltagande kommuner var 70.
Indikator 2.6
Indikatorn avser Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner
(totalrankning). I rangordningen placeras Linköpings på plats 106 år 2017 och plats 2 i en rangordning
4
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av Sveriges 15 största kommuner. Endast Helsingborg hade en högre placering (plats 13 bland alla
kommuner).
Fotnoter
* Indikator 2.1. Markreserv utbyggd med infrastruktur för att snabbt kunna tas i anspråk.
** Indikator 2.3. Fastighetsföretagarindex.
*** Indikator 2.4. Företagarnas hållbarhetsindex mäter företagens omsättningstillväxt, resultattillväxt, förändring av antalet
aktiebolag samt företagens kreditvärdering.
**** Indikator 2.5. Undersökningen Löpande Insikt sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). KKiK-mått.
***** Indikator 2.6. Svenskt näringslivs kommunranking av företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i
kommunen.
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KF mål
nr 3
En kommun
med höga
kunskapsambitioner och
trygga uppväxtvillkor

Indikator
3.1. Förälder känner sig
lugn och trygg under dagen när barnet är i
förskolan/familjedaghemmet
Andel
Antal svarande totalt*

Antal positiva svar
Alla barn och ungdomar ska ges likvär3.2. Det
diga förutsättningar att
kommungemensamma
nå kunskapsmålen och
resultatet som rör
sin fulla potential.
”Utveckling och lärande”
Kommunen ska verka
för att utjämna uppfrån insynsbesöket ska
växtvillkoren för barn
öka
och ungdomar och ge
möjlighet till en trygg
miljö från förskola till
gymnasium. I Linköping Värde (7-gradig skala)
ska det finnas en mång3.3. Gymnasieelever med
fald av pedagogiska
inriktningar och utbild- examen inom fyra år,
ningsutbud. Skolan ska hemkommun.
fungera som en mötesAndel
plats för personer med
Andel inom 3 år
olika bakgrunder och
erfarenheter Linkö3.4. Alla elever i åk 9 är
pings kommun ska ha
behöriga till något
en nära och struktunationellt program på
rerad samverkan med
universitetet i syfte att gymnasiet. Kommunala
höja kunskapsresuloch fristående skolor.**
taten.

Andel

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

Öka

6 på en
7-gradig
skala

96 %

96 %

95 %

5171

4490

3 901

4014

4 900

4 301

3718

4208

4,4

4,5

4,4

4,8

70,9 % 74,6 %

70,1%
69,8%

Öka
64,9%

Öka

68,5%

64,9 %

88 %

87 %

85 %

83 %

1 473
1 296

1 514
1 317

1 573
1 332

1 669
1 384

30 %

49 %

33 %

36 %

665

893

898

1 193

Öka

87 %

76 %

77 %

77 %

Öka

72 %
58 %

70 %
64 %

73 %
67 %

75 %
67 %

Öka

80 %

78 %

84 %

79 %

998

1 189

1189

1208

Antal totalt
Antal behöriga

3.5. Deltagare som blir
godkända i svenska för
invandrare (SFI) ***
Andel

95 %

Öka

Antal

3.6 Elever i åk 3 som har
klarat alla delprov för
ämnesprovet svenska och
svenska som andraspråk
och matematik (både
kommunala)****
Svenska
Svenska och svenska som
andraspråk, andel
Matematik, andel
3.7. Alla elever i åk 8 och
gymnasiet känner sig
trygga i skolan *****
Grundskola åk 8
Antal svarande totalt

Gymnasiet år 2

Öka

Antal svarande totalt
Antal positiva svar

6

67 %

67 %

1 409
940

1 259
846

88 % 87 %
1246
1101

1 336
1 154

Riktning
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Kommentarer
Indikator 3.1
Andelen föräldrar som känner sig lugna och trygga under dagen när barnet är i förskolan bedöms som
hög. I resultatet ses ingen skillnad i resultat mellan pojkar och flickor. Det finns stora skillnader
mellan förskolorna i andelen positiva svar. På respektive förskola genomförs förbättringsåtgärder
utifrån genomförda analyser och kopplat till de lokala förutsättningarna. I 2017- års undersökning har
inte pedagogisk omsorg (familjedaghem) deltagit då dessa är alltför få.
Indikator 3.2
Avseende indikator 3.2 är en jämförelse mellan olika år svår då alla förskolor inte besöks årligen.
Resultatet för 2017 har ökat jämfört med de senaste två åren (2015 och 2016). En orsak till att
resultatet är sannolikt att stort fokus lagts på arbete med Utveckling och lärande samt möjligheten att
arbeta med barnen i mindre grupperingar.
Indikator 3.4
I den årskull som lämnade årskurs 9 i Linköpings kommunala skolor våren 2017 motsvarar andelen
nyanlända elever (1-4 år i Sverige) 8 % av eleverna. Gruppen har generellt sett gått kortare tid i skolan
i det land de kommer ifrån jämfört med övriga elever.
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i de kommunala skolorna var våren 2017 på
78,8 %. Detta är lägre än föregående år. Knappt en fjärdedel av de nyanlända eleverna i åk 9 (2017) är
behöriga till yrkesprogram. Behörigheten för elever som inte är nyanlända är behörigheten betydligt
högre, 87,1 %. Bland de elever som inte är behöriga till yrkesprogram finns ett antal elever med
relativt högt meritvärde, men som inte klarat minst betyget E i antingen svenska, matematik eller
engelska.
Sveriges kommuner och landsting ger varje år ut Öppna Jämförelser med bland annat resultat utifrån
kommunens demografiska förutsättningar uträknat till ett modellberäknat värde. I redovisningen för
Linköping har resultaten förbättrats de tre senaste åren både när det gäller meritvärde och behörighet
till yrkesprogram på gymnasieskolan. Linköping ligger dock fortfarande under det förväntade värdet.
Indikator 3.6
Andelen elever i årskurs 3 som har klarat alla delprov i de nationella proven i svenska/svenska som
andraspråk har ökat något jämfört med 2016. I matematik har resultatet sjunkit något. Det handlar då
framför allt om att flickor fått sämre resultat.
Fler flickor än pojkar klarar samtliga delprov i både matematik, svenska och svenska som andraspråk.
Störst skillnad mellan könen är det i svenska/sva. Framförallt gäller det de tre delprov som handlar om
att skriva som flickorna klarar bättre. Detta är ett mönster som återkommer i de nationella proven i
svenska i årskurs 6 och 9.
Det är stor skillnad i måluppfyllelse mellan skolorna, andelen elever som klarat alla delprov varierar
mellan 17 % -100 % i matematik och 37 % -100 % i svenska/SVA.
Indikator 3.7
Ungdomsenkäten ”Om mig” för elever i Östergötland visar att andelen som är trygga har minskat.
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en attitydundersökning där resultaten visas stadievis,
denna kommer att genomföras under våren 2018. Trygghet är också en faktor som undersöks i de
interna insynsbesök som genomförs på grundskolan.
Fotnoter
* Indikator 3.1. Attitydundersökningen, barnomsorg 2-5 år (kommunala och fristående enheter). Med bestämningen ”antal
svarande totalt” avses ” de som har besvarat enkäten” (inklusive ”uppgift saknas”).
** Indikator 3.4 Statistik hämtad från SIRIS, Skolverkets databas, inkluderar samtliga elever både kommunala och fristående
skolor. Anger de elever som är behöriga till yrkesprogram.
*** Indikator 3.5 Godkända studieresultat SFI sammanvägt för studieväg 1-3. Deltagare som inte gör framsteg efter 1 000
timmar skrivs ut från SFI. Det är svårt att mäta studieresultat på sfi eftersom det är kontinuerlig antagning under hela året.
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Elever som påbörjar SFI under senare delen av året hinner inte bli klara med sin kurs. Siffran utgår från antal elever inklusive
de som avbrutit studierna och antal satta betyg. Det visar då på ett lågt resultat. Skolverkets statistik är kvalitetssäkrad och
mäter över flera år och visar då högre måluppfyllelse.
**** Indikator 3.6 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andraspråk respektive matematik (kommunala skolor). Uppgifter hämtas från Kolada N15454 och N15450 samt N15452.
***** Indikator 3.7. Enkäten ”Om mig” (kommunal och fristående skolor årskurs 8 skola-särskola). Med bestämningen
”antal svarande totalt” avses ” de som har besvarat frågan”. Siffran är justerad för basvärdet år 2014. Enkätfrågan lyder: Hur
ofta känner du dig trygg i skolan? Svaren alltid och ofta räknas som positiva svar. Initialt fanns alternativet ”ibland” även
med som positivt svar. Resultatet för elever i år två på gymnasiet redovisas (utan färdriktning) då detta är brukligt på andra
indikatorer, trots att det inte efterfrågas i indikator 3.7.
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KF mål
nr 4
En kommun
där alla kan
leva ett
hälsosamt och
meningsfullt
liv
Alla linköpingsbor
ska ges
förutsättningar att
leva ett hälsosamt
liv och till en
meningsfull tillvaro
med inflytande över
sin vardag.
Linköpingsborna ska
ha god tillgång till
ren luft, rent vatten
och en giftfri miljö.
Den som är i behov
av stöd och hjälp ska
kunna få det enkelt.
Stöd-, vård- och
omsorgsinsatser ska
utmärkas av
trygghet, hög
kvalitet, ökat självbestämmande för
den enskilde och
goda villkor för
personalen.

Trendmål

Basvärde
2014

Utfall
2015

Andel
4.3. Brukare inom
äldreomsorgen som är
ganska/ mycket nöjda
med sin hemtjänst

Öka

80 %

79 %

79 %

82 %

Andel
4.4. Kvalitetsaspekter
inom LSS grupp- och
serviceboende

Öka

90 %

91 %

91 %

90 %

Andel (av maxpoäng)
4.5. Verkställighetstid
från beslut till insats
avseende LSS-boende
(LSS § 9.9)
Antal dagar
(genomsnitt)
4.6. Linköpingsbor som
anser att kommunens
kultur-, idrotts- och fritidsutbud bidrar till
förutsättningar att
leva ett hälsosamt och
meningsfullt liv*

Öka

68 %

78 %

70 %

72 %

Minska

175

391

346

162

80 %

80 %

83 %

80 %

78 %

75 %

71 %

998

1 189

1 233

1269

Indikator

Utfall
2016

Utfall
2017

4.1. Sociala insatser
via service eller
förenklad
biståndsbedömning
Antal ärenden
4.2. Brukare inom
äldreomsorgen som är
ganska/mycket nöjda
med sitt särskilda
boende

Andel

Öka

4.7. Elever som tycker
att deras hälsa är god
eller mycket god**
Andel åk 8
grundskolan

Öka

Basvärde
saknas

Antal svarande
Antal positiva svar

Andel åk 2 gymnasiet

Öka

Antal svarande
Antal positiva svar

800

922

922

901

67 %

67 %

63 %

62 %

1 409

1 259

1 329

1 398

940

846

831

867

21,4

21,8

21,3

I.U.

4.8. Ohälsotal
Antal dagar*** per
invånare 20-64 år
4.9. Luftkvalitet mängd partiklar PM10

Minska

9

Utfall
2018

Riktning
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Antal dygn**** som
miljökvalitetsnormens
(MKN) tillåtna
gränsvärde
överskridits

Under
35

19

17

21

11

Kommentarer
Indikator 4.1
Kammarrätten underkände under 2016 Linköpingsmodellen som innebar att inom socialtjänsten
erbjuda insatser i form av service istället för att fatta individuella beslut om bistånd. Kommunen har
därför förändrat handläggningen.
För funktionshinderomsorgen innebar det att servicemöjligheten gällande boendestöd stängdes från
den 1 augusti 2016 och samtliga ansökningar riktades till socialförvaltningen. För äldreomsorgen
innebar det att möjligheten att söka hemtjänst direkt till en hemtjänstutförare stängdes och samtliga
ansökningar riktades till socialförvaltningen. Kommunen har därför förändrat arbetssättet för att ge
hemtjänst till personer över 75 år. Detta har inneburit ökade kostnader och ökad administration.
Omsorgsnämnden driver frågan om att erbjuda invånare socialtjänstinsatser utan föregående
biståndsbeslut.
Indikator 4.7
En enkät, kallad Om Mig, genomförs årligen i årskurs 8 i hela regionen. I enkäten svarar ungdomarna
på bl.a. på frågor om hälsa och trygghet. Flickor i årskurs 8 i Linköping upplever en större otrygghet
än pojkar i skolan. Under den senaste terminen anger 11 % av eleverna att de varit utsatta för
mobbning. Av dessa elever anger ca en fjärdedel att de fått hjälp av skolpersonal.
Av flickorna i årskurs 8 anger 60 % att de ofta känner sig stressade en vanlig dag i skolan. Pojkarna
känner sig enligt enkäten mindre stressade än flickorna. Resultatet skiljer sig inte över tid.
Undersökningen visar att pojkar anser att de har en bättre hälsa än flickor. Sämst hälsa uppger
ungdomar med annan könsidentitet. Det är en viktig uppgift att på alla skolor vidareutveckla
elevhälsans främjande och förebyggande arbete.
Indikator 4.9
Avser preliminärt utfall 2017. Luftdata rapporteras till Naturvårdsverket i mars varje år och i samband
med det kvalitetsgranskas den.
Fotnoter
* Indikator 4.6. Linköpings kommuns kulturvaneundersökning. En femgradig skala, där 5 står för stämmer helt och hållet
och 1 står för stämmer inte alls. 80 procent baseras på andel svarande som har gett betyg 3 och uppåt.
** Indikator 4.7. Enkäten ”Om mig” (kommunal och fristående skolor årskurs 8 och Gy åk 2 skola-särskola). Bestämningen
”antal svarande” avses de som har besvarat frågan”.
*** Indikator 4.8. Dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets- och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och
dagar med arbetsskadepenning. Källa: SCB.
**** Indikator 4.9. Vid flera mätpunkter gäller genomsnittligt antal överskridande dygn. Basvärde 2014 gäller enbart
mätpunkt Hamngatan.
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KF mål
nr 5

Indikator

BasTrend värde Utfall
-mål 2014 2015

Utfall Utfall Utfall
2016 2017 2018

Riktning

5.1. Resor till fots, med
En ekologiskt
hållbar kommun cykel eller med kollektivtrafik, vardagar

Kommunens klimatarbete ska styras av
målet om koldioxidneutralitet år 2025 och
medborgarna ska aktivt
delta i arbetet.
Linköping ska ligga i
framkant för gröna
lösningar på klimatutmaningarna och i
utvecklingen av miljöteknik. Värdefulla
naturområden ska
säkras och kommunen
ska aktivt arbeta för att
bevara den biologiska
mångfalden. Den täta
staden, med park- och
rekreationsområden, är
den hållbara staden.

Andel*

Öka

Antal

5.2. Energianvändning i
kommunkoncernens
fastigheter**
Antal (kWh/kvm)

Minska

Antal MWh fjärrvärme

Antal MWh olja

Minska

Antal MWh biobränsle
Antal MWh fjärrkyla

Antal MWh el
Antal MWh totalt
5.3. Solelsproduktion
Antal MWh i
kommunkoncernen
Antal MWh i övriga
producenters anläggningar
i Linköpings kommun
5.4. Självförsörjningsgrad
av resurs- och klimateffektiv el***
Andel
5.5. Återvinning hushållsavfall – geografiska
kommunen****

Minska
Minska

47 %

43 %

158 700 171 300

154 000

45 %

160

I.U.
I.U.

159

157

157

277 418 273 247

274 733

281 087

353

287

121

77

846
3 116

763
2 430

1 047
2 773

1 055
2 625

75 660 75 312

75 016

72 582

357 393 352 039

353 731

357 427

Öka

335

616

539

726

Öka

1 484

2 173

3 023

4 314

Öka

50 %

54 %

46 %

Andel
5.6. Ekologiska livsmedel

Öka

39 % 41 %

42 %

I.U.

Andel*****
5.7. Miljöbilar
Andel miljöbilar i
kommunkoncernen (pb
och llb) MB 2007 och MB
2013
varav gas/el (av 100 %
miljöbilar)******
Andel miljöbilar (pb) i
geografiska kommunens
bilflotta MB 2013
5.8. Häckande par
svarthakedoppingar
Antal

Öka

28 %

27 %

25 %

24 %

Öka

64 %

66,2 %

68,6 %

69,5 %

Öka

55 %

60 %

61 %

I.U.

4,0 %

5,2 %

6,7 %

10

12

15

Öka

Öka

7

Kommentar
Indikator 5.4
Självförsörjningsgraden av el minskade mellan 2015 och 2016. Detta beror till viss dela av att 2016
var ett torrår vilket medförde att elproduktionen från vattenkraft minskade.
Fotnoter
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Bilaga 2
* Indikator 5.1. Ingen resevaneundersökning genomfördes under 2017. Nästa resevaneundersökning kommer att genomföras
under 2018.
** Indikator 5.2. Energianvändningen omfattar de fastigheter som ägs och förvaltas av kommunens
bolag. Driftel, värme och fjärrkyla ingår. Normalårskorrigering för värme (fjärrvärme, eldningsolja och biobränsele).
Normalårskorrigering innebär att den faktiska värmeanvändningen korrigeras i förhållande till ett statistiskt normalår vad
gäller temperatur vilket möjliggör en jämförelse av energianvändningen över tid.
*** Indikator 5.3. Geografiska kommunen. Basvärde avser år 2013.
**** Indikator 5.4 Källa: Avfall Sverige.
***** Indikator 5.6. I kommunalt beställd eller utförd verksamhet (inklusive privata utförare, exklusive friskolor). Källa:
Miljöfordon Syd (MFS).
****** Indikator 5.7. Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227
(SCB)
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KF mål
nr 6

Indikator

Fler bostäder för 6.1. Lägenheter i
en växande
nybyggda hus*
kommun
Antal påbörjade
Cykel-, gång- och
kollektivtrafik ska prioriteras vid planering.
Förutsättningar ska
skapas för att kunna
möta den kraftiga
befolkningsökningens
efterfrågan av bostäder. Linköpings
kommun ska planera
för att fler bostäder
byggs samt bygga nya
bostäder i egen regi i
syfte att minska
boendesegregationen
och förtäta staden. Nya
och befintliga stadsdelar och orter ska
utvecklas så att de är
attraktiva, hållbara och
möter alla invånares
olika behov.

Antal färdigställda
6.2. Lägenheter i under
året antagna detaljplaner
Antal
6.3. Nybyggda lägenheter
som bidragit till ökad
variation av upplåtelseformer i Linköpings stadsdelar och kommunens
utvecklingsorter**
Antal

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

Öka
Öka

526
557

2 314
854

1 389
1 055

1909
1850

1 000

730

372

1 960

1190

I.U.

I.U.

I.U.

87 %

86 %

85 %

91 %

91 %

88 %

Öka

Basvärde
saknas

Riktning

6.4. Kommuninvånare
som är nöjda med
arkitekturen på nya,
ombyggda och renoverade stadsmiljöer
Andel
6.5. Linköpingsbor som
bor med god tillgänglighet* till allmän
kollektivtrafik
Andel

Öka

Öka

89 %

Basvärde
saknas

Kommentarer
Indikator 6.3
Uppgifter om antalet lägenheter som bidrar till större variation av upplåtelseformer saknas.
Variationen har dock ökat genom byggnation i bl.a. Vallastaden, Övre Vasastaden, Ullstämma,
Gottfridsberg och Johannelund.
Indikator 6.5
Östgötatrafiken har ändrat linjedragningar för att minska restidskvoten gentemot bil. Detta leder till att
vissa bostadsområden får längre avstånd till busshållplatserna men att attraktiviteten för buss ökar.
Nya bostadsområden byggs där kollektivtrafiken ännu inte anpassats till detta, exempelvis Harvestad.
Fotnoter
* Indikator 6.1. Med lägenheter i indikatorn avses bostäder.
** Indikator 6.5. Avstånd 300 m eller mindre till närmaste hållplats.
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KF mål
nr 7
En sammanhållen
kommun med
framtidstro
och
delaktighet
Oavsett var i
kommunen man
bor ska man ha
möjlighet att
påverka och bidra
till Linköpings
utveckling.
Jämlikheten ska öka
och alla invånare
ska kunna känna
trygghet, såväl
socialt som
ekonomiskt. Sociala
insatser ska vara
förebyggande, ha
barnen i fokus samt
bygga på
samverkan,
helhetssyn och
långsiktighet.

Indikator
7.1. Medborgare
känner sig trygga och
säkra i kommunen
Index*
7.2. Medborgare
upplever att de har
insyn och inflytande
över kommunens
verksamhet
Index**
7.3. Elever som ser
positivt på sin
framtid***
Andel åk 8
grundskolan

BasTrend- värde
mål 2014

Öka

58

Öka

45

Öka

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Ingen mätning gjordes för 2015,
2016 och 2017.

92 %

93 %

92 %

88 %

886

1 076

1 150

1191

Antal positiva svar

962

1 002

1054

1049

Öka

Riktning

Ingen mätning gjordes för 2015,
2016 och 2017.

Antal svarande

Andel åk 2 gymnasiet

Utfall
2018

91 %

89 %

90 %

Antal svarande

1 323

1 125

1243

Antal positiva svar

1 209

1 003

1113

90 %
1 326
1 193

25 %

23 %

29 %

24 %

7.4. Behörighet till
nationellt gymnasieprogram. Differensen
mellan elever boende
i Ryd, Skäggetorp och
Berga jämfört med
övriga delar av
Linköping ska minska.
Avser kommunala
skolor****
Differens
7.5. Barn som lever i
familjer med
långvarigt
försörjningsstöd*****
Andel
Antal

7.6. Nöjdhet med
skötsel av parker och
rekreationsområden
Nöjdhet med
parkernas miljö och
rekreationsmöjlighet
Andel

Minska

Minska
–

Öka

5%

5%

4,78 %

4,52 %

1 581

1 664

1 595

1 546

91 %

94 %

91 %

94 %

Kommentarer
Indikator 7.1 – 7.2
Linköpings kommun deltog inte i medborgarundersökningen 2015 eller 2016. Kommunen deltar i
dagsläget var fjärde år, nästa undersökning är således 2018.
Medelvärdet av resultatet från samhällsbyggnadsnämndens årliga måluppföljningsenkät till 1 000
kommuninvånare om hur de upplever tryggheten kvällar och nätter på gator och torg i Linköpings
innerstad, i parker i Linköpings innerstad, utomhus kvällar och nätter i sitt bostadsområde är 65 (år
2016). Trygghetsindex för 2015 var 72 och för 2014 var indexvärdet 70.
14

Bilaga 2

Indikator 7.4.
Differensen mellan elever i socioekonomisk utsatta områden och övriga områden ska minska utan att
behörigheten totalt sett har minskat i respektive grupp. För 2017 har differensen minskat, men det
beror på att behörigheten för elever i gruppen övriga områden minskat.
Av elever som bor i socioekonomiskt utsatta områden är andelen behöriga till yrkesprogram 58 %. För
övriga områden ligger den på 82 %. En av förklaringarna till den lägre andelen behöriga är att fler
nyanlända elever har mottagits på skolorna i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena.
Exkluderas andelen nyanlända elever i redovisningen av måttet behörighet till yrkesprogram så ökar
andelen elever som är behöriga både i socioekonomiskt utsatta områden och för övriga områden. För
elever (exkluderat nyanlända) bosatta i socioekonomiskt utsatta områden har ökningen stanna sedan
föregående år. Skillnaden mellan grupperna är dock fortsatt stor.
Indikator 7.5
Att andelen barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov minskar förklaras delvis av att antalet hushåll
i sig minskar.
Fotnoter
* Indikator 7.1. Medborgarundersökning SCB. Nöjd Region Index - Trygghet.
** Indikator 7.2. Medborgarundersökning SCB. Nöjd Inflytande Index.
***Indikator 7.3. Enkäten ”Om mig” (kommunal och fristående skolor årskurs 8 och Gy åk 2 skola-särskola). Med
bestämningen ”antal svarande totalt” avses ” de som har besvarat frågan”.
***** Indikator 7.5. Barn som någon gång under året registrerats i hushåll för ekonomiskt bistånd och hushållet vid det
tillfället varit oavbrutet aktuellt för ekonomiskt bistånd i minst två år.
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KF mål
nr 8
En kreativ
kommun
Ett varierat kultur- och
fritidsutbud som riktar
sig till alla Linköpingsbor ska finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och
även locka besökare. I
Linköping ska det finnas
en god samverkan
mellan kommun och
föreningsliv. Alla barn
och unga ska kunna ta
del av ett rikt och
meningsfullt fritids- och
kulturliv samt möjligheten att skapa själva.

Indikator
8.1. Alla elever i
grundskolan är
nöjda med vad
som finns att göra
på fritiden efter
skolans slut
Andel årskurs 4-6

BasTrend- värde
mål 2014

Öka

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

79 %

83 %

I.U.

I.U.

3 878

4 136

3 084

3 452

75 %

75 %

IU.
IU.
72 %

Antal svarande totalt*

3 387

3 528

3 693

Antal positiva svar

2 545

2 642

2 659

IU.
IU.
I.U.
IU.
IU.

600/
700

600/
700

600/
700

600/
700

Antal svarande totalt*
Antal positiva svar

Andel årskurs 7-9

Öka

8.2. Deltagare i
äldreomsorgens
öppna aktiviteter
Antal
8.3.
Kulturarrangeman
g/
kulturaktiviteter**
Antal
Antal besökare

8.4. Bokningsbara
idrottsanläggninga
r**
Beläggningsgrad
arenor
Beläggningsgrad
idrottsanläggningar
Antal besökare
simhallar
8.5. Möjligheter till
eget
skapande****
Andel deltagande
barn i kulturskolan
(av hela
populationen)
Antal
(arrangemang av
unga)
Antal
(bidragsberättigad
e föreningsmedlemmar 7-20
år)
Antal (deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år)
8.6. Besöksnäring

Öka

Öka

2 977

3 080

3 481

3 921

Öka

280 860

262 870

278 154

293 763

Öka

59 %

66 %

68 %

61 %

Öka

60 %

62 %

70 %

67 %

Öka

400 297

379 803

406 599

407 838

Öka

17 %

17 %

14 %

10 %

Öka

129

124

95

Öka 19 611

22 431

23 746

26 303

Öka

724 944

744 396

791 770

699 638

16

113

Utfall
2018

Riktning

Bilaga 2
Turistekonomisk
omsättning
(mnkr)*****

Öka

3 812

3 885

I.U.

I.U.

Kommentarer
Indikator 8.1
För indikator 8.1 finns för 2016-17 ingen uppgift för andel elever i årskurs 4-6 som är nöjda med vad
som finns att göra på fritiden efter skolans slut. Verksamheten har valt att fokusera på årskurs 7-9 efter
att en genomlysning av kvalitetsarbetet på fritidsgårdarna.
Indikator 8.2
När det gäller deltagande i äldreomsorgens ”öppna” aktiviteter förs ingen samlad statistik.
Omsorgskontoret har som tidigare gjort en uppskattning av antalet besökande bland dem som bor i
ordinärt boende och i servicelägenheter.
Indikator 8.4

Beläggningsgraden för både bokningsbara anläggningar och arenor har minskat mellan år
2016 och år 2017. Beläggningsgraden för både bokningsbara anläggningar och arenor har
dock ökat jämfört med 2014. Den högre beläggningsgraden under 2016 förklaras bland annat
med att flera anläggningar/idrottshallar användes för boende i och med det ökade
flyktingmottagandet under året. Det bör framföras att beläggningsgraden för bland annat
fotbollsplaner inte är jämförbar med 2014 och 2015 års statistik. I 2014 års bokningsstatistik
ingick bland annat en fotbollsplan som inte var i drift under året och en plan som var i drift
under året saknades i statistiken. Mellan 2014 och 2017 har antal besök till simhallen ökat.
Minskningen mellan 2014 och 2015 kan bero på att simhallen under 2015 varit stängd från
sommaren och fram till och med vecka 43. Vidare har sommarens väderförhållande sannolikt
inneburit färre besökare till Tinnerbäcksbadet.
Fotnoter
** Indikator 8.3. Avser områdena: Allmänkultur barn, Mötesplatser för unga, Allmänkultur vuxna, Stadsbiblioteket,
Museiverksamhet, Konstverksamhet.
*** Indikator 8.4. Avser anläggningarna: Arenor; Linköping Arena, SAAB Arena, Idrottsanläggningar; Större idrottshallar,
Övriga idrottshallar, Ishallar och bandyytor, Fotbollsplaner (naturgräs), Fotbollsplaner (konstgräs), Ridsportsanläggningar,
Övriga idrottsanläggningar, Simhallar; Linköpings simhall, Tinnis, Ljungsbro simhall
**** Indikator 8.5. Avser: Barn i kulturskolan, Arrangemang av unga, Bidragsberättigade föreningsmedlemmar 7-20 år,
Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år. Antal arrangemang av unga avser arrangemang där unga varit delaktiga i
planeringen av arrangemanget eller själva ansvarat för arrangemanget med stöd (bidrag) från kommunen.
***** Indikator 8.6. Data levereras av HUI Research AB (ägs av Branschorganisationen Svensk Handel) som rapporterat att
för närvarande saknas det turistekonomisk mätning för kommunerna.
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KF mål
nr 9

Indikator

En kommun med 9.1. Attraktiv arbetsgivare
bra arbetsvillkor (AVI)
Linköpings kommun har
goda arbetsplatser, där
varje medarbetare känner arbetsglädje och
stolthet, har inflytande
och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att utveckla
verksamheterna och
stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda
arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika
och ges lika möjligheter
att utvecklas. I Linköpings kommun ska
medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid
eller önskad tjänstgöringsgrad.

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

Index*
9.2. Chefer med utomnordisk bakgrund
Andel**
9.3. Kvinnor i chefsbefattning

Öka

111

114

113

107

Öka

30 %

29 %

29 %

31 %

Andel***
9.4. Heltidsanställning
Andel av tillsvidareanställda som har heltid i
sin grundanställning
9.5. Tjänstgöringsgrad

Öka

89 %

92 %

93 %

94 %

Öka

71 %

79 %

79 %

80 %

Öka

94 %

95 %

95 %

96 %

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Riktning

Fotnoter
* Indikator 9.1. AVI = Attraktiv arbetsgivarindex. AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal. Dessa
mäter arbetsvillkor ur ett medarbetarperspektiv i jämförelse med kommuner, andra offentliga arbetsgivare och privat
näringsliv. Resultatet för indikatorn AVI baseras på förbättrade värden för variablerna Medianlön, Lika karriärmöjligheter.
Undersökningen är av nationell karaktär, genomförs en gång per år och berör cirka 600 000 anställda. Median för alla
deltagande organisationer är 123, median för kommuner 107 (2013). Mäts i januari och presenteras april.
De nio nyckeltalen (mätpunkterna) kan ge 20 poäng vardera, d.v.s. max 180 poäng (ju högre poäng desto bättre arbetsvillkor
för de anställda). De nio nyckeltalen är;
Anställningstrygghet (Andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda)
Arbetsersättning (Personalkostnad per arbetad timme)
Jämställdhet (Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda)
Kompetens (Utbildningstid i procent av total arbetad tid)
Arbetsbelastning (Övertid i procent av arbetad tid)
Arbetsmiljö (Korttidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid)
Personalansvar (Antal anställda per chef)
Rehabilitering (Långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid)
Turbulens (Antal avgångar i procent av antal tillsvidareanställda)
** Indikator 9.2. Balanstal - värde 1.0 visar att det är balans i förhållande till andel anställda med utomnordisk bakgrund och
andel anställda chefer med utomnordisk bakgrund.
*** Indikator 9.3. Balanstal - värde 1.0 visar att det är balans i förhållande till andel anställda kvinnor och andel anställda
chefer som är kvinnor.
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KF mål
nr 10

Indikator

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

10.1. Kommunkoncernens
En ekonomiskt
hållbar kommun soliditet ska inte vara
Linköpings kommun
ska präglas av ansvarstagande i såväl goda
tider som i stunder av
finansiell oro och ska ha
god ordning på ekonomin. Det skapar
handlingsutrymme på
både kort och lång sikt.
Kommunkoncernen ska
ha en långsiktig tillväxt i
balans. Framtida kommuninvånare ska tillförsäkras en bibehållen
eller förbättrad nivå på
verksamhet, service
och anläggningar.
Verksamheter inom
kommunkoncernen och
externa utförare ska
vara ändamålsenliga
och kostnadseffektiva.

lägre än 18 % och inte
minska fler än två år i rad
Soliditet
10.2. Kommunens soliditet ska inte vara lägre än
50 % och inte minska fler
än två år i rad

Soliditet
10.3. Bolagen inom
Stadshuskoncernen ska
generera resultat som
möjliggör koncernbidrag
eller utdelning till moderbolaget för att täcka
moderbolagets kostnader
och utdelning
Koncernbidrag (mnkr)
Utdelning (mnkr)
Resultat (mnkr)
10.4. Bolagen inom
Stadshuskoncernen ska
klara att finansiera
investeringar utan
aktieägartillskott
Bolagens investeringar
10.5. Kommunen ska endast lånefinansiera stora
och långsiktiga investeringar
Lån till investeringar som
inte är långsiktiga
10.6. Kommunens
resultat inkl. reavinster/förluster och med
pensionerna redovisade
enligt fullkostnadsmodellen ska under en
tvåårsbudgetperiod vara
så stort att investeringar
som inte är stora och
långsiktiga ska kunna
egenfinansieras
Resultat (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Avskrivningar (mnkr)
Finansierat med
resultat/likviditet (mnkr)

Se indikator

Avstämning i kommunens årsredovsing

Se indikator

Avstämning i kommunens årsredovsing

Se indikator
Se indikator
Se indikator

Avstämning i kommunens årsredovsing

Se indikator

Avstämning i kommunens årsredovsing

Se indikator

Avstämning i kommunens årsredovsing

Se indikator
Se indikator
Se indikator

Se indikator
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Avstämning i kommunens årsredovsing

Riktning

Bilaga 2

KF mål
nr 11

Indikator

En kommun som
är en stark röst
regionalt,
nationellt och
internationellt
Linköpings kommun ska
vara en framträdande
aktör regionalt, nationellt och internationellt
och driva frågor för
kommuninvånarnas
bästa.

BasTrend- värde Utfall Utfall Utfall Utfall
mål 2014 2015 2016 2017 2018

Riktning

11.1. Förekomst i media,
Linköpings kommun samt
helägda bolag
Antal förekomster
11.2. Inkomna EU-medel

Öka

2 129

3 250

IU

6 800

Antal tkr
11.3. Ansökan om EUbidrag för medfinansiering i utvecklingsprojekt
Minst en ansökan från
varje förvaltning

Öka

4 913

3 309

4 667

6 211

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

I övrigt verbal uppföljning/bedömning.
Aktiviteter.

Se nedan

Kommentarer
Indikator 11.1
Bytet av omvärldsbevakningsverktyget från Newsmachine till Retriever har bidragit till ett ökat antal
förekomster i media. En orsak till detta är att Retriever har tillgång till fler källor än tidigare. Största
enskilda källor är: Corren, Linköpings Tidning, Linköpings-Posten, Norrköpings Tidningar, SR P4
Östergötland och Linköping News. Omvärldsbevakningen omfattar endast kommunen, ej koncernen
med bolagen.
Indikator 11.2
År

SEK

År

SEK

2008

2 548 108

2012

8 828 660

2009
2010
2011
2016

4 553 759
6 660 593
16 258 119
4 667 082

2013
2014
2015
2017

7 867 108
4 913 825
3 309 818
6 211 602

Inkomna EU-medel sedan start då kontering av EU-medel sker specifikt.
Sedan 2008 har uppföljning skett av inkomna EU-medel. En osäkerhet är givetvis om inkomna EUbidrag konteras rätt. En viss ökning av inkomna EU-medel har skett från 2016 till 2017.
Indikator 11.3
Minst en ansökan per förvaltning har gjorts. Målet för Linköpings kommun är att öka extern
finansiering via EU-medel för att medfinansiera projekt och utvecklingssatsningar. För att nå ännu
högre grad av måluppfyllelse har kommunstyrelsen tagit beslut om ett positionspapper för att stärka
engagemang och delaktighet i EU-frågor, en av insatserna är att öka finansiering från EU när det gäller
prioriterade utvecklingsområden.
Linköpings kommun har också ingått ett så kallat handslag med regeringen för att öka Linköpings
kommun engagemang på EU-nivå. Kommunledningen har beslutat om att genomföra en översyn av
hur EU-arbetat i Linköpings kommun bör utformas för att nå bättre resultat. Översynen påbörjas under
våren 2018.
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