Målstruktur - Tertial 1 2017 (Kommunfullmäktige)
Inriktning
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)

Inriktningsmål

Indikator

Kommuninvånarna ska vara trygga

Nöjd region-index, trygghet (SCB)

Strategisk inriktning
Livskvalitet

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott/1000 invånare (Polisen)
Antal anmälda våldsbrott, treårsmedelvärde/1000 invånare
(Polisen)

Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor

Alkoholvanor (Folkhälsomyndigheten)

Strategisk inriktning
Livskvalitet

Narkotikavanor (Folkhälsomyndigheten)
Fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten)
Matvanor (Folkhälsomyndigheten)
Spelvanor (Folkhälsomyndigheten)
Tobaksvanor (Folkhälsomyndigheten)
Övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten)

Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt
stöd
Strategisk inriktning
Livskvalitet

Likvärdighetskoefficient/ålder (SCB)
Likvärdighetskoefficient/kön (SCB)
Likvärdighetskoefficient/födelseland (SCB)
Likvärdighetskoefficient/boendeort (SCB)
Andel medborgare som inte upplever sig diskriminerade av
kommunens verksamheter (SCB)
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Inriktning
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)

Inriktningsmål

Indikator

Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar
Strategisk inriktning
Arbete

Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet

Antal nystartade företag per tusen invånare, ber. första halvåret
(SCB)

Företagens bedömning av den kommunala servicen (SKL)

Strategisk inriktning
Arbete

Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (SCB)

Strategisk inriktning
Arbete

Sysselsättningsgrad (SCB)

Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)

Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och
ekonomiska hållbarhet
Strategisk inriktning
Hållbarhet

Antal nya bygglov
Antal färdigställda bostäder
Avkastningen i förhållande till fastigheternas marknadsvärde
Andel unga vuxna med egna kontrakt
Antal hemlösa/utestängda från bostadsmarknaden
Trångboddhet
Den sekundära bostadsmarknaden - antal lägenheter där
kommunen står som garant
Boendesegregationsindex
Energianvändning per uppvärmd areaenhet och år
Bebyggelsestruktur och transporter - index
Byggnader och resurshushållning - index
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Inriktning

Inriktningsmål

Indikator
God livsmiljö - index

Kommunen ska ha hållbara transportlösningar
Strategisk inriktning
Hållbarhet

Andel företag och offentliga organisationer som är nöjda med
trafiksystemet
Årlig ton-km (med start- eller målpunkt i kommunen) på det
kommunala vägnätet/kostnader för det kommunala vägnätet
Årligt antal kollektivtrafikpassagerar-km inom
kommunen/genomsnittlig kostnad för det kommunala
kollektivtrafiksystemet
Andel av befolkningen som är nöjda med trafiksystemet vad
gäller resor till och från arbete
Andel av befolkningen med arbetstillfällen och service inom 45minuters resa
Andel av befolkningen nöjda med transportsystemet avseende
icke-arbetsrelaterade resor
Andel av befolkningen som upplever sig säkra (fria från
olycksrisk) i trafiken
Andel av befolkningen som känner sig trygga från överfall i
trafiksystemet (t.ex. i tunnlar)
Andel av befolkningen som är nöjda med de transportrelaterade
offentliga platserna (bekvämlighet, renhet, estetik)
Andel barn som tar sig till grundskolan med andra
transportmedel än bil
Andel av befolkningen som upplever att de störs av
luftföroreningar och/eller buller från trafik intill sina hem
Andel av befolkningen som tycker att de transportrelaterade
ytorna är lämpliga i förhållande till kommunens totala yta
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Inriktning

Inriktningsmål

Indikator
Andel av befolkningen som tycker det är prisvärt att använda
förnyelsebara bränslen
Resekvot av person-km mellan hållbara transportmedel (gång,
cykel, kollektivtrafik) och personbil
Personskaderisk per invånare
Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet per
år per person-km
Årlig samhällsekonomisk kostnad till följd av luftföroreningar
från transporter/invånare
Andel av markanvändningen för det kommunala väg- och
transportsystemet av den totala arealen i kommunen
Andelen förnyelsebar energimängd av den totala
bränsleåtgången för transporter

Delaktighet (påverkan, förtroende)

Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska
besluten och verksamheten

Nöjd inflytande index, påverkan (SCB)

Strategisk inriktning
Delaktighet

Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner
ska öka
Strategisk inriktning
Delaktighet

sida 4 av 4 (2017-04-24)

Nöjd inflytande index, förtroende (SCB)

