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MÅLKORTSRAPPORTERING
Arbetsprocess

Detta schema beskriver hur långt varje 
avdelning i Hagfors kommun har kommit i sitt 
målkortsarbete. Det visar antalet aktiva målkort 
och antalet påbörjade målkort. Aktiva målkort 
innebär att målkortet är färdigt, rapporteras 
och revideras.  Antal målkort varierar efter 
avdelningarnas storlek och organisationsstruktur. 

Målkorten revideras en gång per år och 
rapporteras varje tertial:  
 
T1: 30 april

T2: 31 augusti

T3: 31 december 

UTVECKLINGSENHETENADMINISTRATIVA ENHETEN

EKONOMIENHETEN

PERSONALENHETEN 

BARN- OCH BILDNING 

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

SOCIALA AVDELNINGEN VÅRD- OCH OMSORG

Nöjda medborgare<Ej påbörjat

Påbörjat/ännu inte uppfyllt

Uppfyllt/inga fler aktiviteterIc
ke

 n
um

er
is

ka
 m

ål

N
um

er
is

ka
 m

ål

Nuvarande resultat

Målsättning

Procent av målet 
uppnåttx  100  =

Procent av målet uppnått < 90 % 

Procent av målet uppnått ≥ 90 % 

Procent av målet uppnått ≥ 100 % 

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

1 aktivt målkort 1 aktivt målkort 8 aktiva målkort

1 aktivt målkort 10 aktiva målkort 9 aktiva målkort 23 aktiva målkort

6 aktiva målkort

HAGFORS KOMMUN

1 aktivt målkort

3 påbörjade målkort

1 påbörjat målkort

3 påbörjade målkort

2 påbörjade målkort

MILJÖ- OCH BYGG

1 aktivt målkort

TOTALT ANTAL MÅLKORT I HAGFORS KOMMUN

61 aktiva målkort

10 påbörjade målkort
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1 påbörjat målkort
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arbetssätt

Positivt resultat 
och långsiktigt hållbar 

ekonomi

Nöjda medborgare

Övergripande målkort för Hagfors kommun
År 2015
Ansvarig: Jan Lilja
Rapporteras till: kommunstyrelsen

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
 Vi ska ha ett arbetsklimat som öppnar för dialoger med medborgare, medarbetare, media och andra intressenter. 
Det innebär också att våra beslut ska fattas utifrån ett långsiktigt ansvarstagande för helheten, där hänsyn tas till såväl 
verksamhet som medborgare och kunder.

• God kunskap om 
kommunalt tjänsteutbud.

• Lista och kommunicera 
kommunens tjänsteutbud.

• Professionellt bemötande.

• Prisvärda tjänster.

• Medborgarundersökning 
(MBU).

NMI (Nöjd Medborgar 
Index) som mått. Hur 
medborgarna bedömer 
kommunens verksamheter.

Index för bemötande och 
tillgänglighet.

• Lista och kommunicera 
kommunens tjänsteutbud.

• Skapa och 
implementera en extern 
kommunikationsstrategi.

• Kompetensutveckling 
gällande bemötande och 
tillgänglighet.

• Uppnå rikssnittet för NMI: 
53.

• Uppnå rikssnittet 
gällande bemötande och 
tillgänglighet för jämförbara 
kommuner: 58.

• Hagfors kommuns snitt för Nöjd Medborgar Index NMI 
uppgår till 47 (2014). 

• Hagfors kommuns snitt gällande bemötande och 
tillgänglighet för jämförbara kommuner uppgår till 56 (2014).

1. Kommunens tjänsteutbud lanseras i samband med den nya 
webben. 

2. En extern kommunikationsstrategi är ej påbörjad.

3. Kompetensutveckling pågår i samtliga verksamheter inom 
detta område, dels genom att vissa verksamheter har denna 
aktivitet i sin målkort, dels genom att flera verksamheter 
kontinuerligt arbetar med detta på APT mm. För våra 
arbetsledare är detta ett återkommande inslag vid våra 
arbetsledarträffar

• Medelvärdet för arbetsgivarindex uppgår till 3,1 (MAB 2014). 

• Medelvärdet för Motiverad Medarbetar Index (MMI) uppgår till 3,7 
(MAB 2014). 

• Medelvärdet för hälsoindex uppgår till 3,7 (MAB 2014).

1. En intern kommunikationsstrategi är ej påbörjad.

2. Fortsatt arbete med ledarskapsutveckling samt utbildning av nya 
ledare pågår. 

3. Arbetet med en etikpolicy är genomfört. Policyn började att gälla 
från 1 oktober 2015.

4. Kommunens friskvårdspolicy nyttjas av allt fler medarbetare än 
tidigare. Dessutom genomförs Sjögrändsloppet, vattengymnastik, 
stegtävling och stavgång för kommunens medarbetare.

• Målkort finns på verksamhetsnivå i 9 av 10 avdelningar. 
Miljö och byggenhetens kort är färdigställt och  
godkändes av miljö- och byggnämden i juni. 

• Medelvärdet för medarbetarnas upplevelse av tydliga mål 
i arbetet uppgår till 3,2 (MAB 2014).

• Den totala sjukfrånvaro uppgår till 6,79 % år 2015.

1. Inventeringen av kommunens styrdokument 
är genomförd. Nästa steg är att utvärdera 
revideringsbehovet.

2. Rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med Hagfors 
kommuns rehabiliteringspolicy. Arbetet med att utveckla 
rehabiliteringsprocessen pågår ständigt, i syfte att vidta 
verkningsfulla åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

• 2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott 
är med i budget 2015. Nuvarande bedömningen är 
att Hagfors kommuns resultat når ett överskott på 2 
% för 2015. 

• Finnansnettots andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag bedöms uppgå till -1,60 % för 2015.

• Investeringarnas självfinansieringsgrad över fem år 
uppgår till 205 %.

1. Verksamhetspotten är införd i budget 2015.

2. Arbetet med att förbättra nyckeltalen för 
finansnetto och självfinansieringsgrad pågår. 

• Rätt kompetens.

• Engagemang/delaktighet.

• Delaktighet.

• Välmående.

• Ledarskap.

• Medarbetarbarometern (MAB):

Arbetsgivarindex (FR48-50): 
hur medarbetarna ser på 
arbetsgivaren Hagfors kommun.

MMI (Motiverad Medarbetar 
Index): ger en indikation av 
medarbetarens nöjdhet och 
motivation.

Hälsoindex (FR25-29): frågor om 
hälsovanor och återhämtning.

• Skapa och 
implementera en intern 
kommunikationsstrategi.

• Ledarskapsutveckling.

• Värdegrundsarbete.

• Hälsofrämjande insatser

• Uppnå medelvärdet 3,5 
avseende arbetsgivarindex 
(FR48-50).

• Uppnå 4,0 avseende MMI 
(Motiverad Medarbetar 
Index).

• Uppnå medelvärdet 3,8 
avseende hälsoindex 
(FR25-29).

• En ständig utveckling av 
vårt arbetssätt och våra 
arbetsprocesser.

• Medarbetarbarometern 
(MAB):

• FR10: ”Jag har tydliga mål 
för mitt arbete.”

• Antalet godkända målkort 
på verksamhetsnivå.

• Total sjukfrånvaro i procent.

• Dokumentera och 
implementera information 
och kommunikation i 
kommunens verksamheter 
genom:

- Strategier, policys och
rutiner.
- Målkort som är 
upparbetade
på verksamhetsnivå.

• Hälsofrämjande arbete och 
rehabilitering.

• Målkort ska finnas på alla 
verksamhetsnivåer.

• Uppnå medelvärdet 4,0 på 
FR10.

• Uppnå högst 5,0 % i total 
sjukfrånvaro.

• God ekonomiskhushållning 
hos alla. Detvill säga ansvar 
och kostnadsmedvetenhet 
hospersonalen.

• Enhetlig ekonomisk 
uppföljning.

• Andel resultatöverskott.

• Finansnettots andel 
av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.

• Investeringars 
självfinansieringsgrad över 
en rullande femårsperiod.

 

• Införa verksamhetspott i
kommande budget.

• Förbättra senast kända 
värden av nyckeltalen 
för finansnetto och 
självfinansieringsgrad.

  

• 2 % i resultatöverskott och 1 
% till verksamhetspott.

• Finansnettots andel av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag får max uppgå 
till -1,0%.

• Investeringarnas 
självfinansieringsgrad 
ska över en rullande 
femårsperiod uppgå till 
minst 100%.
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Övergripande målkort för administrativa enheten
År 2015
Ansvarig: Johnny Lövgren
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
Vi ska känna ansvar och glädje i vårt arbete gentemot medarbetare och medborgare 
samt uppträda professionellt och ge god service. 

• 80 % av våra internkunder/
politiker ska vara nöjda 
med samarbetet med 
administrativa enheten 
genom att ge betyget 3-5.

• 82 % av internkunder är nöjda med samarbetet. 
100% av våra politiker är nöjda med samarbetet.

1. En  enkät har gick ut till politken under hösten 2015.

2. Tidregistrering är aktiverad i 
ärendehanteringssystemet för IT-enheten.

3. Riktlinjer för kundbemötande finns framtagna för 
administrativa enheten.

• 85 % ska känna arbetsglädje. 

• Medelvärdet för 
internkommunikation ska 
uppgå till minst 4 (skala 1-5).  

• 85 % ska uppleva att det 
finns tydliga mål för det egna 
arbetet. 

• Medelvärdet för arbetsmiljön 
ska uppgå till minst 4 (skala 
1-5).

• 85% ska uppeva att det finns 
tillräckligt med tid för att 
utveckla arbetssättet. 

• Utbilda tio handläggare 
att skriva tjänsteskrivelser i 
W3D3.

• Ej överstiga 2014 
års kostnadsnivå för 
konsultinsatser genom att 
egen personal ska täcka IT-
basbehovet.

• Minska kostnader för kopie-
ring och utskrifter med 5 % 
utifrån 2014 års kostnader för 
hela kommunen.

• Arbetetet att bedöma IT-basbehov har påbörjats 
i samband med att rekrytering av IT-tekniker 
genomfördes 1 november 2015. Avstämning 
kommer att ske vid delårs- och årsbokslut. 
Avstämningen påvisar att vi överstiger 2014-års 
konsultkostnader t o m 2015-12-31 med 2 802 
kronor.

• Avstämning mot redovisningssystem har gjorts 
för perioden jan-dec 2015 och det påvisar en 
kostnadssänkning med 115 tkr vilket motsvarar 15%.
Eftersläpningar i faktureringar kan påverka resultatet 
marginellt

Samtliga aktiviteter är i startfasen

• Ta fram riktlinjer för 
kundbemötande.

• Påbörja tidsregistrering (IT).

• Kundundersökning politiker. 

• Regelbundna interna 
arbetsmöten för NS. 

  
• Avsätta tid för att kunna 

diskutera värdegrundsfrågor. 

• Genomföra en 
teambuildningsaktivitet. 

• Arbetsplatsöversyn. 

• Påbörja värdegrundsarbete. 

• Formulera personliga mål 
gemensamt i resultat- och 
utvecklingssamtal, som följs 
upp 2 ggr per år.

• Internt kompetensutbyte/
utbildning.

• Utbildning av handläggare att 
skriva tjänsteskrivelser i W3D3.

• Kartlägg täckning av IT-
basbehov.

• Utbildning medarbetare. 

• Införa print som tjänst på flera 
arbetsplatser

• Medarbetarbarometer   (MAB): 
    
       FR17e:”Hur nöjd är du 
       med samarbetet med 
       administrativa enheten?”

• Fråga i enkät för politiker 
om hur nöjd man är med 
nämndsekretariat och IT

• Snabbenkät för IT-support.

• Medarbetarbarometer   
(MAB):

 
       FR03: ”Jag känner  
       arbetsglädje.”

       Samlingsvärde/index    
       berörda frågor.

• Medarbetarbarometer   
(MAB):

    
       FR10: ”Jag har tydliga 
       mål för mitt arbete.” 
 
       Index: arbetsmiljö. 

FR09: ”I mitt arbete har jag 
tillräckligt med tid för att kun-
na utveckla mitt arbetssätt.”

• Faktisk täckning av IT-
basbehovet. 

• Ekonomisk rapport.

• Enhetligt kundbemötande.

• Enhetliga rutiner. 

• Rättvis arbetsfördelning. 

• Tydlig kommunikation och 
återkoppling.

• Ändamålsenliga lokaler.

• Trygghet och samhörighet i 
gruppen.

• Tydligt formulerade mål. 
  
• Välförankrade mål.

• Tydlig kommunikation. 

• Aktivt miljöarbete. 

• Rätt kompetens.

• Acceptans för digitalt arbetssätt 
hos politiker och tjänstemän. 

  

• 77 % av medarbetarna känner arbetsglädje.

• Index internkommunikation uppgår till 3,7.

Värdegrundsfrågor tas upp vid APT:er. 

Teambildningsaktiviteter har genomförts i oktober
2015, samt en mindre aktivitet har genomförts i 
december 2015.

• 78 % av medarbetarna upplever att det finns tydliga mål för det 
egna arbetet.

• Medelvärdet för arbetsmiljö uppgår till 2,8.

• 33 % av medarbetarna anser sig ha utrymme att utveckla 
arbetssättet.

• Utbildning av handläggare har genomförts vid två tillfällen under 
år 2015, 12 st den 12 november samt 16 st den 17 december.

Vi har tillsammans tagit fram personliga mål för respektive 
medarbetare i samband med resultat- och utvecklingssamtal. 

En avstämning av de personliga målen genomförs 2 ggr/år.

En förbättring av lokalfrågan för IT har genomförts tillsammans 
med fastighetsenheten. I övrigt finns kvarstående punkter som inte 
administrativa enheten själva kan påverka.

Utbildningsarbetet av handläggare har genomförts.
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Vi ska finnas tillgängliga, uppträda professionellt och ge god service till våra 
medarbetare, kunder och leverantörer.

Övergripande målkort för ekonomienheten
År 2015
Ansvarig: Jonas Nilsson
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

• God informationsinsamling. 

• Tillgänglighet och aktivt 
informationsspridande.

• Bevara kompetens och 
yrkeserfarenhet.

• Medarbetarbarometern 
(MAB):

FR17d: ”Jag upplever 
att samarbetet med 
ekonomienheten fungerar 
väl.”

• Internrapportering. 

• Benchmarking: 
informationsinsamling     
angående tekniska          
lösningar för e-faktura. 

• Goda telefon- och mailrutiner. 

• Marknadsföra våra e-tjänster.

• Fortsatta utbildningsinsatser.  

• Införa möjligheten för 
medborgaren att få e-faktura. 

• 70 % ska uppleva 
att samarbetet med 
ekonomienheten är positivt 
(värdena 4-5 i den ordinarie 
bedömningsskalan). 

• 20 % av den totala 
kundfaktureringen ska betalas 
via Autogiro. 

• Ständigt pågående 
kompetensutveckling. 

• Avsätta tid för                 
arbetsplanering.

• Införa lärande samtal.  

• Benchmarking. 

• Kartlägg nuvarande          
arbetsrutiner. 

• 60 % av medarbetarna 
på ekonomienheten ska 
uppleva att de krav som 
ställs på dem är rimliga 
(värde 3 i den avvikande 
bedömningsskalan). 

• 70 % av medarbetarna 
på ekonomienheten 
ska tycka att de har en 
rimlig arbetsbelastning 
(värde 3 i den avvikande 
bedömningsskalan). 

• Uppnå medelvärdet 3,2 på 
FR09. 

• Medarbetarbarometern 
(MAB): 

       FR06: ”Jag upplever att de 
       krav som ställs på mig är 
       rimliga.”

       FR07: ”Jag har en rimlig 
       arbetsbelastning.”

       FR09: ”I mitt arbete har jag 
       tillräckligt med tid att för att 
       utveckla mitt arbete.”

• En konstant utveckling av 
vårt arbetssätt och våra 
arbetsprocesser.

• Medarbetarbarometern 
(MAB):

       FR10: ”Jag har tydliga mål
       för mitt arbete.”

• Avrapportering från 
inköpsenheten angående 
avslutade upphandlingar. 

• Internrapportering angående 
leverantörsfakturor. 

• Aktiva gruppmöten på APT.

• Aktivt samarbete med 
inköpsenheter i andra 
kommuner. 

• Skallkrav om elektronisk 
fil från leverantörer i 
upphandlingar med ramavtal. 

• Uppnå medelvärdet 4,0 på 
FR10. 

• Uppnå 21 avslutade 
upphandlingar per år.

• 75 % av alla 
leverantörsfakturor ska 
erhållas via elektronisk fil.  

• Verksamheten ekonomienhet 
ska redovisa ≥ 0,01 % i 
resultatöverskott. 

• Ansvar och kostnads- 
medvetenhet hos alla. 

• Ekonomisk rapport. • Ekonomiska rapporten 
redovisas på varje APT. 

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att: 

• 91 % av medarbetarna upplever att kraven som 
ställs är rimliga.

• 36% av medarbetarna anser att de har en rimlig 
arbetsbelastning.

• Medelvärde 2,6 uppnåddes för FR09.

1. Lärande samtal är infört och benchmarking och 
kartläggande av arbetsrutiner pågår.

• Medelvärde 3,7 uppnåddes för FR10.

• Under 2015 har 25 upphandlingar genomförts.

• Cirka 67 % av alla leverantörsfakturor erhölls via 
elektronisk fil under 2015.

1. Aktiviteten på APT har ökat.

2. Aktivt samarbete med andra inköpsenheter fortgår 
framförallt inom Sunne, Munkfors och Torsby men 
samarbete även med resterande kommuner i 
Värmland.

3. Skallkrav är infört i nya upphandlingar och löpande 
bearbetning sker med befintliga leverantörer.

• Ekonomienheten uppvisar ett underskott för året 
framförallt beroende av personella effekter.

1. På varje APT redovisas senaste uppföljningen för 
kommunen på utskottsnivå.

• Informationsinsamling har skett och beslut om att gå 
vidare är taget. Idrifttagandet har försenats pga att en 
större uppdatering kommer att ske av affärssystemet 
under juni månad 2016. Målsättning är att möjlighet till 
e-faktura finns från hösten 2016.

• 62 % anser att samarbetet med ekonomienheten är 
positivt.

• Ca 17 % av den totala kundfaktureringen har betalats via 
autogiro under första tertialet 2015.

1. Benchmarking är genomförd. 

2. Goda mail- och telefonrutiner finns. 

3. Arbetet med utbildning och marknadsföring av våra 
e-tjänster pågår och fortsätter.
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Övergripande målkort för personalenheten
År 2015
Ansvarig: Richard Bjöörn
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
 Vi ska finnas tillgängliga för våra medarbetare och vid varje kontakt uppträda professionellt och ge god service. 

• 97 % av medarbetarna i 
Hagfors kommun ska vara 
nöjda med personalenheten 
genom att ge betyget 3-5 på 
FR17a. 

• 95 % av medarbetarna i Hagfors kommun gav 
betyget 3-5 på fråga 17a i Medarbetarbarometern. 
Medelbetyget blev i likhet med tidigare år 3,9. 

1. Genomgång på APT om ett professionellt 
bemötande. 

2. Arbete med ökad tillgänglighet av olika typer av 
informationsmaterial via webb, nyhetsbrevet och 
mejl.

3. Förändrade och förbättrade rutiner avseende 
olika administrativa moment inom löne- och 
personaladministrationen som förenklar arbetet för 
våra medarbetare.

• 89 % av medarbetarna ska  
uppleva att de besitter rätt 
kompetens genom att ge 
betyget 3 på FR06. 

• 75 % av medarbetarna ska 
ange att de har en rimlig 
arbetsbelastning genom att 
ge betyget 3 på FR07. 

• Sammansatta medelvärdet 
för  index ”min personliga 
arbetssituation” och 
”ledarskap skall uppgå till 
minst 4,1.

• Medelvärdet för den 
upplevda arbetsmiljön ska 
uppgå till 4,2 av index: 
arbetsmiljö i (MAB). 

• Medelvärdet för tydliga mål 
i arbetet ska uppgå till minst 
4,3 (FR10).

• Utreda och utvärdera 
digitalisering av processer. 

• Personalenheten ska genom 
effektivare hantering frigöra 
minst  3,8 % av enhetens 
arbetstid t o m 2016-12-31. 

• Workshop: bemötande och 
professionalism. 

• Informationsmaterial via webb, 
nyhetsbrev och mejl.

• Kompetensutbyte (utveckling 
och kvalitetssäkring).

• Intern kompetensutveckling. 

• Årlig planeringsdag och 
eventuell uppföljningsdag. 

• Upprätthålla 
kompetensersättare. 

• Värdegrundsarbete.

• Externt erfarenhetsutbyte i 
olika konstellationer.

• Formulera personliga mål 
gemensamt i resultat- och 
utvecklingssamtal. 

• Processkartläggning.

• Processbeskrivning (utvalda 
processer). 

• Översyn av befintliga 
verktyg för eventuell höjd 
nyttjandegrad. 

• Översyn av varje medarbetare 
på personalenheten i syfte att 
öka effektiviseringen av sitt 
eget arbete.

• Medarbetarbarometer (MAB):
    
          FR17a: ”Jag upplever att 
          samarbetet med 
          personalenheten  
          fungerar väl.”

• Medarbetarbarometer (MAB):
   

           FR06: ”Jag upplever att de 
           krav som ställs på mig är 
           rimliga.”

           FR07: ”Jag har en rimlig                                        
           arbetsbelastning.”

           Urval ur medarbetarbarometern  
           avseende index ”min personliga  
           arbetssituation” och 
”ledarskap”         
           (FR02, 03, 10, 40, 44, 47 och 99)

’• Medarbetarbarometer (MAB): 
   
          Index: arbetsmiljö.

          FR10: ”Jag har tydliga mål
          för mitt arbete.” 

• Faktiskt resultat.

• Faktiskt frigjord arbetstid. 

• Professionellt bemötande.

• Tillgänglighet.

  

• Aktivt arbetsmiljöarbete.

• Bemötande.

• Respekt. 

• Samarbete. 

• Tydligt formulerade och 
välförankrade mål.  

• Tid för arbetsplanering.

• Rätt verktyg.

• Att utvalda processer beskrivs 
innan digitaliseringen startar. 

 
• Processkartläggning.

• Struktur.

• Inget dubbelarbete. 

• 70 % av medarbetarna har gett betyget 3 på FR06.

• 60 % av medarbetarna har gett betyget 3 på FR07. 

• Medelvärdet för index ”min personliga arbetsituation” uppgår till 
4,3.

1. Kompetensutbyte mellan medarbetare på personalenheten 
genomförs dels via APT, dels via interna träffar med de 
medarbetare som har liknande arbetsuppgifter. 

2. Planeringsdag har genomförts under hösten 2015.
En uppföljningsdag kommer att genomföras samt att 
planeringsdagen ligger till grund för uppföljningar på respektive 
APT under år 2016.

3. Externa och interna utbildningsinsatser har genomförts under 
år 2015.Ytterligare utbildningar  planerats in för att senare 
genomföras under år 2016.

• Medelvärdet för arbetsmiljöindex uppgår till 4,3. 

• Medelvärdet för FR10 uppgår till 4,4.

1. Upprätthållandet av kompetensersättare har genomförts 
och skall uppdateras under våren 2016.

2. Värdegrundsarbetet vidmakthålls genom återkommande 
dialog vid APT:er och även i andra forum.

3. Externt erfarenhetsutbyte är ej påbörjat för enheten som 
helhet, dock ingår i princip samtliga medarbetare på 
enheten i nätverk för sin speciella yrkeskategorier. 

4. Individualiserade mål har formulerats för medarbetare i 
respektive resultat- och utvecklingssamtal.

• Ständigt pågående 
kompetensutveckling.

• Tydliga grunduppdrag.

• Attityd/vilja.

• Tydlig och stöttande ledning.

• Tydliga mål, måluppfyllelse. 

• Personalenheten har processkartlagt 
rekryteringsprocessen. Resultatet av detta har inneburit 
att personalenheten fr o m 2015-08-25 infört ett 
rekryteringsverktyg. Bedömning har gjorts att detta 
bidrar till ökad kvalitetsäkring samt effektivisering av 
rekryteringsprocessen.

• Personalenheten har fortsatt sitt arbete med effektivare 
hantering och därmed frigjord arbetstid (målet fanns med 
i enhetens tidigare målkort). Under kalenderåret 2015 har 
2,3 % av enhetens samlade arbetstid frigjorts

Vidare har personalenheten i nära samarbete med 
respektive verksamhet ökat nyttjandegraden av 
befintligt PA- och lönesystem, då 88 medarbetare med 
timanställning själva redovisar sin tid i självservice, vilka 
tidigare redovisat sin tid via manuell tidrapport.
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Övergripande målkort för utvecklingsenheten
År 2015
Ansvarig: Lars Nyborg 
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

• I alla målgrupper ska minst 
85 % av kunderna vara 
nöjda med det bemötande 
som de har fått från 
utvecklingsenheten. 

• På de utvalda frågorna 
från MBU som berör 
utvecklingsenheten så ska 75 
% av medborgarna vara nöjda 
genom att ange värdena 5-10 
och 30 % av medborgarna 
ska ha besökt/använt sig av 
utvalda delar av det lokala 
fritidsutbudet.

• 80 % av medarbetarna gav utvecklingsenheten 
betyget 3-5 och är nöjda med samarbetet (78 % 
2013). 

• 71,5 % av medborgarna är nöjda gällande frågor 
som berör utvecklingsenheten och 27 % har 
besökt/använt sig av utvalda delar av det lokala 
fritidsutbudet.

1. Arbetet med att ta fram undersökningar pågår.

2. FR17b har utvärderats på ett APT-möte. Nästa steg 
blir att tillfråga andra enheter hur man kan förbättra 
samarbetet.

• Medelvärdet för den 
upplevda trivseln med 
arbetsuppgifterna ska uppgå 
till 4,4 (FR04).

• Medelvärdet för den upplevda 
stoltheten över arbetet ska 
uppgå till minst 4,6 (FR99).

• 90 % av medarbetarna ska  
känna sig stolta över att 
arbeta hos Hagfors kommun 
genom att ange 3-5 på FR50.

• Medelvärdet för den 
upplevda arbetsmiljön ska 
uppgå till minst 4.

• 60 % av medarbetarna 
ska uppleva att de har 
tillräckligt med tid för att 
kunna utveckla sitt arbetssätt 
genom att ange 3-5 på FR09.  

• Budget i balans/hålla budget

• Ta fram undersökningar 
(turist/besök/företag/
förening).

• Utvärdera kundbemötande 
per målgrupp och fokusera på 
ett mer utförligt resultat från 
FR17b. 

• Kommunicera enhetens 
tjänsteutbud (extrent/internt).

• Kartlägg kompetensbehov 
2016.

• Behåll välstrukturerade och 
informativa arbetsplatsträffar 
(APT).

• Formulera personliga 
utvecklingsmål gemensamt 
med arbetsledare 2016.  

• Strukturera R:/Zimbra.

• Utveckla projektprocessen och 
befintliga arrangemang.

• Ekonomisk rapportering 
månadsvis. 

• Benchmarking.

• Medarbetarbarometer    
(MAB).

FR17b: ”Jag upplever att 
samarbetet med utvecklings-
enheten fungerar väl.”

• Medborgarundersökningen 
(MBU)

FR: A6(2,5),B10(4) B15(1), 
C2 (1-4), C7 (4), 
D1(1,2,4,8,9,11,12) 

• Medarbetarbarometer 
(MAB): 

FR04: ”Jag trivs med mina 
arbetsuppgifter.”

FR99: ”Jag är stolt över det 
arbete jag utför.”

FR50: ”Jag är stolt över att 
arbeta hos Hagfors kom-
mun.”

• Medarbetarbarometer  
(MAB):

       
         Index: arbetsmiljö.  

FR09: ”I mitt arbete har jag 
tillräckligt med tid för att kun-
na utveckla mitt arbetssätt”.

• Ekonomisk rapport 
(månadsvis).

• Ekonomisk resultat från 
Green planet week och 
Framtidsarvet. 

• Professionellt bemötande.

• Tillgänglighet.

• Kommunikation.

• Ständig kompetensutveckling.
 
• Tydliga grunduppdrag.

• Stöttande ledning.

• Tydliga mål.

• Välinformerade medarbetare.

• Aktivt arbetsmiljöarbete 
som innefattar bemötande, 
respekt och samarbete.

• Tydliga och välförankrade mål.

• Struktur.

• Fungerande marknadsföring.

• Effektivare samarbete inom 
utvecklingsenheten och med 
andra aktörer.

• Medelvärdet för den upplevda trivseln med 
arbetsuppgifterna uppgår till 4,4.

• Medelvärdet för upplevda stoltheten över arbetet 
uppgår till 4,6.

• 80 % av medarbetarna känner sig stolta över att 
arbeta i Hagfors kommun. 

1. Arbetet med att kommunicera grunduppdraget pågår 
delvis genom arbetet med tjänstekatalogen som 
kommer att lanseras i samband med den nya webben.

2. Kartläggningen av kompetensbehov sker löpande och 
efter gruppbehov.

3. Arbetsplatsträffarna har varit välstrukturerade under 
2015.

• Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön 
uppgår till 3,8.

• 47 % av medarbetarna upplever att de har 
tillräckligt med tid för att kunna utveckla sitt 
arbetssätt. 

1. Personliga utvecklingsmål formuleras 2016. 

2. Arbetet med att strukturera R: är påbörjat.

3. Utveckling av projektprocessen diskuteras. Vi 
undersöker lämpliga projektledningsverktyg.

• Utvecklinghetens budget är i balans för andra 
tertialet. 

1. Ekonomisk rapportering sker månadsvis.  

2. Ekonomichefen har tillsammans med andra 
ekonomichefer påbörjat en grundläggande 
benchmarking av stabsfunktioner.

Utvecklingsenheten är det självklara valet och den bästa kreativa samarbetspartnern för hållbara lösningar.

Detta innebär för oss att:
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HAGFORS KOMMUN
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Övergripande målkort för barn- och bildning
År 2015
Ansvarig: Stefan Meuller
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

• Medelvärdet för de enskilda 
verksamheterna ska höjas 
minst 0,2.

• Medelvärdet för stoltheten 
över att arbeta hos Hagfors 
kommun ska uppgå till minst 
3,5.

• Arbetsgivarindex ska uppgå 
till minst 3,0.

• 55 % av medarbetarna ska 
uppleva att det finns gott 
om utrymme att utveckla det 
egna arbetssättet genom att 
ge betyget 3-5. 

• Arbetsmiljöindex ska uppgå 
till minst 4,0.

• Budget i balans. 

• Implementering av  
värdegrund i verksamheten.

• Stärka positiva 
mediekontakter.

• Förbättra 
internkommunikationen.

• Utveckla tillämpningen av 
samverkansavtalet.

• Förstärkt prognos- och  
budgetarbete. 

• Medborgarundersökning 
(MBU). 

       B1-B3: ”Vad tror eller tycker 
       du om förskolan,  
       grundskolan och gymnasiet 
       i Hagfors kommun?” 

• Medarbetarbarometern                  
(MAB):      

 
        FR50: ”Jag är stolt över att 
       arbeta hos Hagfors 
       kommun.”

       Arbetsgivarindex. 

• Medarbetarbarometern 
(MAB):

   
       FR09: ”Tar du dig tid för
        reflektion och eftertanke
       för att utveckla din 
       arbetssituation/arbets-
       sätt?”   

        Index: arbetsmiljö. 

• Ekonomisk rapport.

• Yrkeskompetens.

• Kommunikation.

• Tillgänglighet.

• Kommunikation.

• Delaktighet.

• Resultat.

• Återkoppling.

• Samarbete.

• Utrymme för utveckling.

• Förståelse.

• Ansvarstagande.

• Flexibel ekonomistyrning.

• Medelvärdet för stoltheten över att arbeta hos 
Hagfors kommun har ökat  från 3,2 2013 till 3,3 2014. 
Målvärdet ännu ej uppnått.

• Arbetsgivarindex har ökat från 2,7 2013 till 2,9 2014.
Målvärdet ännu ej uppnått.

1. Alla protokoll och minnesanteckningar finns 
tillgängliga för all personal på kommunens interna 
datanät.

2. Förhandlingar utanför Verksamhetsrådet är nu 
mycket ovanliga.

• Målvärdet att 35 % av medarbetarna ska uppleva 
att det finns gott om utrymme att utveckla det 
egna arbetssättet genom att ge betyget 3-5, har 
i det reviderade målkortet för 2015 höjts till 55 %. 
Resultatet i MAB 2014 är 49 %.

• Arbetsmiljöindex ligger kvar på 3,8 även 2014.

1. Arbetet med att utveckla de nya ledningsgrupperna 
och samverkan mellan de sociala avdelningarna 
fortsätter

• 2015 års resultat har ett överskott på 1,5 mkr.

1. Trots ett sammantaget överskott i BoB, pågår kon-
tinuerligt arbete med att få budget i balans i delar 
där underskott redovisas..

• Senaste resultat är från MBU våren 2014. Förskola 
6,4 (6,3 år 2012), grundskola 5,7 (5,7 år 2012) 
och gymnasieskola 6,1 (6,0 år 2012). Värdena är 
förbättrade mot mätningen 2012 men når inte 0,2. 
Målvärdet ligger kvar tills nästa mätning.

1. Implementering av ny värdegrund är genomförd 
och hur vi efterlever denna mäts hos personal, 
elever och föräldrar årligen i vårt kvalitetsverktyg 
Incito.

2. Arbetet med att aktivt förse media med positiva 
nyheter kring händelser i utbildningsverksamheten 
fortsätter. Hemsidan är uppdaterad.

3. Basvärde i Incito är framtaget och målsatt.

Detta innebär för oss att:
I Hagfors kommun ska vi ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna att utvecklas.

• Möteseffektivisering genom 
nya ledningsgrupper och 
samarbete med andra 
avdelningar .
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Övergripande målkort för sociala avdelningen
År 2015
Ansvarig: Monica Hammar
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
Sociala avdelningen ska erbjuda en rättssäker socialtjänst som bygger på evidensbaserade metoder. 

• 80 % av brukarna ska vara 
nöjda. 

• Index: stöd till utsatta 
personer ska uppgå till minst 
5,0 (2016). 

• Index: stöd till personer med 
funktionsnedsättning ska 
uppgå till minst 5,5 (2016).

• 90 % av medarbetarna ska 
vara stolta över det arbete 
som de utför. 

• 80 % av medarbetarna ska 
uppleva att de krav som ställs 
på dem är rimliga. 

• Medelvärdet för den 
upplevda arbetsmiljön ska 
uppgå till 3,5.

• 80 % av medarbetarna ska 
uppleva att det finns tydliga 
rutiner på arbetsplatsen. 

• Budget i balans. 

• Att ha två relevanta nyckeltal 
per verksamhet för intern och 
extern jämförelse. 

• Implementera 
servicedeklarationer för de 
vanligaste insatserna.

• Värdegrundsarbete.

• Respektera telefontider och 
lämna frånvarobesked.

• Uppföljning genom 
medarbetarsamtal av 
måluppfyllelse och 
medarbetarnas upplevelse av 
krav i arbetet.

• Arbeta fram ansvars- och 
uppdragsbeskrivningar med 
kompetenskrav. 

• Uppbyggnad av 
ledningssystem.

• Positiv feedback i 
vardagsarbetet.

• Välja ut relevanta nyckeltal.

• Kompletterande rapport av 
verksamhetstal till IOU vid 
budgetuppföljning.

• Handledning och styrning med 
inriktning på uppdraget.

• Brukarundersökning.

• Medborgarundersökning 
(MBU):  

       Index för stöd till utsatta 
       personer.
      
       Index för stöd till personer
       med funktionsnedsättning. 

• Medarbetarbarometer (MAB):
  
        FR99: ”Jag är stolt över det   
        arbete som jag utför.”

        FR06: ”Jag upplever att de
        krav som ställs på mig i mitt 
        arbete är rimliga. 

 

• Medarbetarbarometer (MAB):

        Index: arbetsmiljö. 

        FR13: ”Vi har tydliga rutiner 
        på vår avdelning/
        arbetsplats.” 

 

•  Ekonomisk uppföljning.

•  Faktiskt resultat (antalet  
          användbara nyckeltal). 

• Information

• Värdegrund.

• Tydlighet.

• Tillgänglighet.

• Stödjande ledarskap med  
fokus på verksamhetens mål. 

• Ansvars- och 
uppdragsbeskrivning. 

• Återkoppling.

• Arbetsglädje.

• Motivation.

• Lättillgängliga, uppdaterade 
och kommunicerade rutiner.

 

• Planering av verksamhet och 
kostnader. 

• Alla medarbetares delaktighet. 

• Handläggarnas och andra 
medarbetares kompetens och 
förståelse för uppdraget.

• 85 % av brukarna inom LSS och socialpsykiatri är 
nöjda med sitt stöd. 93,5 % av alla besökare inom 
Sociala avdelningen som svarade på enkät vecka 48 
var nöjda med det stöd och den hjälp de fått. 

• Index stöd till utsatta personer uppgick till 4,6 vid 
2014 års medborgarundersökning.

• Index stöd till personer med funktionsnedsättning 
uppgick till 5,3 vid medborgarundersökningen år 
2014.

Arbete pågår inom samtliga aktiviteter. 
Implementering har skett av samtliga (10) 
servicedeklarationer. 

• 99 % av medarbetarna är stolta över det arbete de 
utför. Medelvärde 4,3. 

• 90 % av medarbetarna upplever att de krav som 
ställs på dem är rimliga.

Arbete pågår inom samtliga aktiviteter. I 
medarbetarsamtalen ingår nu uppföljning på 
individnivå gällande måluppfyllelse och krav i 
arbetet. 

• Medelvärde för arbetsmiljön var 3,9.

• 91 %  av medarbetarna upplever att de har tydliga 
rutiner på arbetsplatsen. 

Arbete pågår med samtliga aktiviteter. Processer 
inom kärnverksamheterna är färdigställda digitalt i 
ledningssystemet.

• Sociala avdelningens verksamheter ger ett totalt 
överskott i förhållande till budget. 

• Mål ej uppnått och kommer att ersättas, då 
vi inte funnit relevanta nyckeltal för styrning i 
verksamheten

Aktiviteterna har genomförts. Kompletterande 
rapport till den ekonomiska uppföljningen 
upprättad, i syfte att ge IOU en bild över 
volymförändringar inom avdelningen. .
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Övergripande målkort för 
vård- och omsorgsavdelningen
År 2015
Ansvarig: Eva Alama
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

• 93 % av vård- och 
omsorgstagarna ska vara 
nöjda med Vård- och 
omsorgsavdelningen i Hagfors 
kommun

• 85 % av vård- och omsorgstagarna är nöjda med 
Vård- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun 
(2015).

1. Brukarundersökning genomförd 2015.

2. Studiecirklar med värdegrundsfrågor har 
genomförts.

3. Egenkontroll utförd och handlingsplaner 
upprättade.

• Uppnå medelvärde 3,9 
personlig arbetssituation.

• Uppnå medelvärde 
3,7 avseende  
internkommunikationen.

• Resultatet för personlig arbetssituation visar ett 
medelvärde på 3,7 (MAB 2014).

• Resultatet för internkommunikation visar ett 
medelvärde på 3,7 (MAB 2014).

1. Utbildning för chefer och personal i hälsofrämjande 
förhållningssätt är genomförd.

2. Handlingsplan för internkommunikation är 
upprättad. 

3. Egenkontroll är utförd och handlingsplaner är 
upprättade.

• Uppnå minst 4,0 i 
arbetsmiljöindex .

• Motiverad Medarbetar 
Index(MMI) ska uppnå minst 
3,8.

• Uppnå högst 8,0 % i 
sjukfrånvaro.

• Resultatet för arbetsmiljöindex visar ett medelvärde 
på 3,9 (MAB 2014).

• Resultatet för MMI visar ett medelvärde på 3,8. 
(MAB 2014 )

• Total sjukfrånvaro i Vård- och omsorgsavdelningen 
perioden januari-december 2015, visar 9,47 %.

1. Aktiviteterna är påbörjade.

2. Handlingsplan upprättad för: 
-att minska sjukfrånvaro
-Ehälsa

• Sänkta kostnader kr/brukare 
till nivå med jämförbara 
kommuner. 

• Kostnad kr/brukare särskilt boende är lägre än 
jämförbara kommuner. (2014) Kostnad kr/brukare i 
hemtjänst är högre än jämföra kommuner. (2014)

1. Aktiviteten genomgång av standardkostnader och 
fördela resurser är pågående.

2. Benchmarking är påbörjad. 

• Analys  av 
kvalitetsundersökning och 
upprätta handlingsplan.

• Värdegrundsarbete.

• Utveckla hälsofrämjande 
Förhållningssätt.

• Handlingsplan för utveckling 
av informationsriktlinjer.

• Handlingsplan för systematisk 
kvalitetsarbete.

•  Analysera frisktal.

•  Utveckla medarbetarskap.

•  Processkartläggning.

•  Återkoppla arbetsinsats.
 
•  Upprätta plan för eHälsa.

• Genomgång av 
standardkostnader och 
information om kommunens 
ekonomiska situation.

• Fördela resurserna efter 
verksamheternas behov.

•  Benchmarking.

• Kvalitetsundersökning

• Egenkontroll 
(värdighetsgarantin)

• Medarbetarbarometer(MAB):
  

Index: personlig arbetssitua-
tion (FR:01-12 och 99).

       Index: internkommunikation.

• Medarbetarbarometer (MAB): 
   
       Index: arbetsmiljö. 
       
       Index: MMI.

Total sjukfrånvaro äldreomsorg 
i procent.

• Kostnad särskilt boende, 
kr/brukare. Enl vad kostar 
verksamheten i din kommun.
(VKV).

• Kostnad hemtjänst, kr/brukare 
enligt: VKV

• Tydlig och aktuell information. 

• Professionellt bemötande. 

• Känsla av sammanhang.

• Fungerande kommunikation.

• Känsla av sammanhang. 

• Tydligt uppdrag.

• Struktur/planering.

• Kommunikation.

• Medarbetarskap. 

• Kunskap om 
standardkostnader.

• Resursfördelning.

• Ansvarstagande.

• Kostnadsmedvetenhet. 

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
Vård- och omsorgsavdelningens verksamhet skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt
som grundar sig på trygghet, ansvarskänsla och respekt. 
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Övergripande målkort för samhällsbyggnadsavdelningen
År 2015
Ansvarig: Kenneth Eriksson 
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
 Samhällsbyggnadsavdelningen ska vara en ansvarstagande och effektiv organisation 
som ger alla ett professionellt bemötande. 

• Tillgänglighet

• Bemötande.

• Lika hantering av lika 
ärenden. 

• Utvärdera utegruppens 
införande. 

• Belysa bemötande och 
beteende på APT. 

• Utveckla SBAs externa 
kommunikation.

• Införa en webbenkät.

• 75 % ska uppleva att 
de får ett professionellt  
bemötande. 

• 40 % ska uppleva att 
utemiljön är attraktiv och 
välkomnande genom att 
ange värdena 7-10 på FRB7 
(1-3), FRB8 (1-3), FRB12 (3-4). 

• Att man förstår sitt uppdrag. 

• Medarbetare känner  
förtroende för Hagfors  
kommuns ledning. 

• Trygg i sin roll. 

• Engagemang. 

• Rätt kompetens för sina 
arbetsuppgifter. 

• Medarbetarbarometer (MAB): 

       FR05: ”Jag känner mig som 
       en värdefull medarbetare.”

       FR50: ”Jag är stolt över att 
       arbeta hos Hagfors 
       kommun.”
       
       Ledarskap (FR39- 40).

• Arbeta med ökat 
ansvarstagande. 

• Kompetensutveckling. 

• Uppmuntra och upplyfta 
goda exempel på 
initiativtagande genom 
nyhetsbrevet och på APT.

• Månatlig uppföljning av 
målkort på APT.

• 87 % ska känna sig som 
värdefulla medarbetare 
genom att ange värdena 3-5 
på FR05

• 70 % ska vara stolta över att 
arbeta i Hagfors kommun 
genom att ange värdena 3-5 
på FR50.

• Medelvärdet för närmaste 
arbetsledarens förmåga att 
motivera, organisera och 
utveckla ska uppgå till minst 
3,5

• Tydligt formulerade mål. 

• Välförankrade mål. 

 

•  Medarbetarbarometer (MAB): 

          FR09: ”I mitt arbete har jag 
          tillräckligt med tid för att kunna 
         utveckla mitt arbetssätt.

          FR13: ”Vi har tydliga rutiner på
          vår arbetsplats.”

          FR19: ”Jag upplever att jag är 
          tillräckligt informerad om vad 
          som  sker i andra verksamheter/
          på andra arbetsplatser inom 
          Hagfors kommun
     
          Index: arbetsmiljö. 

• Utveckla nyhetsbrevet.

• Utbyte av erfarenheter inom 
samhällsbyggnadsavdelning-
en och med andra kommu-
ner. 

• 70 % av medarbetarna ska känna 
att de har tillräckligt med tid för att 
utveckla arbetssättet genom att 
agne värdena 3-5 på FR09.

• 90 % av medarbetarna ska känna 
att de har tydliga rutiner genom 
att agne värdena 3-5 på FR13.

• 65 % av medarbetarna ska känna 
sig välinformerade genom att 
ange värdena 3-5 på FR19.

• Medelvärdet för den upplevda 
arbetsmiljön ska uppgå till minst 
3,7.

• Prismedvetenhet. 

• Långsiktiga planer. 

• Ökad intern samverkan.  

• Ekonomisk uppföljning.  Kr/
tertial och år. 

• Kwh/enhet (tertial och år). 

• Frikod för akuta åtgärder och 
skadegörelse ska användas av 
SBA övergripande.

• Införa konkurrensutsättning 
vid ett belopp som överstiger 
10 000 kronor. 

• Ta fram långsiktiga planer för 
samtliga verksamhetsdelar. 

• Minska kostnader för akuta 
åtgärder med 50 % 2015 
(basår 2014). 

• Minska energikostnaderna 
med 30 % (basår 2010). 

• Webbenkät.

• Medborgarundersökning 
(MBU): 
 
FRB7 (1-3) ”gång- och 
cyckelvägar”, FRB8 (1-3) 
”gator och vägar”, FRB12 
(3-4) ”renhållning och 
sophämtning”. 

• 84 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR05. 

• 67 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR50. 

• Medelvärdet på FR39-40 uppgår till 3,4.

1. Arbetet med ökat ansvarstagande pågår. 

2. Kompetensutveckling sker genom olika aktiviteter.

3. Arbetet med att uppmuntra och upplyfta goda exempel 
på initiativtagande är ännu bara i början. 

4. Månatlig uppföljning av målkort på APT är ej påbörjad.

• 66 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR09.  

• 88 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR13.
 
• 53 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR19. 

• Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön uppgår till 3,6. 

1. Nästa steg i att utveckla nyhetsbrevet är att skicka det till 
alla medarbetare inom Hagfors kommun. Tidigare har 
det endast skickats ut till samhällsbyggnadsavdelningens 
medarbetare.  Innan detta genomförs ska denna 
målsättning förankras med informationsavdelningen.

2. Utbyte av erfarenheter pågår på olika sätt och nivåer.

• Målet gällande professionellt bemötande går inte 
att mäta i samband med rapporteringen då ingen 
webbenkät har utformats. 

• 32 % av medborgarna upplever att utemiljön är 
attraktiv och välkomnande. Nytt resultat kommer 
2016.

1. Positiv känsla men inte utvärderad ännu. 

2. Fokus på bemötande och beteende är infört på 
APT.

3. Resursförstärkning med positivt utfall. 

4. En webbenkät håller på att utarbetas.

• Frikod 6120 har införts för akuta åtgärder och 
skadegörelse. År 2014 uppgick kostnaderna till 
599,7 tkr. 2015 uppgick kostnaderna till 626,0 tkr. 

• Den totala besparingen för energikostnader 
uppgår till 23 %.

1. Frikod är infört.

2. Arbetet med att införa konkurrensutsättning vid ett 
belopp som överstiger 10 000 kronor pågår. 

3. Långsiktiga planer är till viss del gjorda på vissa 
verksamheter.
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Övergripande målkort för miljö och bygg
År 2015
Ansvarig: Tihomir Jerkovic
Rapporteras till: Jan Lilja

T1

UPPFYLLNAD

T2 T3

HAGFORS KOMMUN
Förtroende genom öppenhet och ansvar
Detta innebär för oss att:
Medborgarna känner trygghet och säkerhet, och att vi på ett proffsigt och säkert sätt upprätthåller lagstiftningen inom 
våra områden. 

• Tillgänglighet och 
serviceinriktad personal. 

• Tydlighet.

• Uppdaterad hemsida.

• Bemanning efter behov/
rutiner.

• Aktivt medverka i fokusgrupp 
för nya webben.

• Verksamhetsuppföljning varje 
kvartal.

• Skicka enkät till 100 sökande.

• Verksamhetsplan.

• Miljö- och byggkontorets 
serviceenkät: 

FR04: ”Upplever du att din 
handläggare var intresserad/
engarerad i ditt ärende?” 
 
FR05: ”Hur nöjd är du 
med handläggningen av 
ditt ärende hos berörd 
inspektör?”

• Införa en gemensam lunch 
efter APT.

• Teambuildingaktivitet en gång 
per år.

• Nyttja utbildningsmöjligheter 
och prioritera utbildningar på 
ett ansvarsfullt sätt.  

• Medarbetarbarometer (MAB): 

FR14: ”Jag känner mig 
respekterad av mina 
arbetskamrater.”

FR15: ”Det är positiv 
stämning på vår arbetsplats.”

FR16: ”På vår arbetsplats 
samarbetar vi bra med 
varandra.”

• Medarbetarbarometer (MAB): 

FR09: ”I mitt arbete har 
jag tillräckligt med tid för 
att kunna utveckla mitt 
arbetssätt.”

• Alla på plats.

• Alla trivs på jobbet.

• Kompetensutveckling.

• Positiv och negativ feedback. 

• Uppdaterad och uppföljd 
verksamhetsplan. 

• Tid för utveckling.

• Bra struktur och planering. 

• Vara effektiva och göra vårt 
jobb.

• Planering för kommande 
utgifter (budgetarbete).

• Ekonomisk rapport. • Budget i balans.• Verksamhetsuppföljning varje 
kvartal.

• Budgetuppföljning varje 
månad.

• 71 av 71 
livsmedelsinspektioner ska 
genomföras under 2015.

• 80 % av kunderna ska 
uppleva att handläggaren 
var intresserad/mycket 
intresserad av kundens 
ärende.

• 75 % av kunderna ska vara 
nöjda nöjda/mycket nöjda 
med handläggningen av 
kundens ärende.

• Medelvärdet för den 
upplevda respekten av 
arbetskamraterna ska uppgå 
till 4,4 på FR14.

• 100 % av medarbetarna 
ska känna att det är positiv 
stämning på arbetsplatsen 
genom att ge betyget 3-5 på  
FR15.

• Medelvärdet för samarbete på 
arbetsplatsen ska uppgå till 
4,6 på FR16.

• 100 % av medarbetarna ska 
uppleva att det finns tid att 
utveckla arbetsättet genom 
att ange minst 3 på FR09.

• Uppdatera mallar.

• Strukturera R:

• 71 livsmedelsinspektioner är avklarade. 

• 96 % av kunderna upplevde att handläggaren var 
intresserad/mycket intresserad av kundens ärende.

• 87 % av kunderna var nöjda/mycket nöjda med 
handläggningen av kundens ärende.

1. Enkäten skickades till 100 sökande i augusti 2015.

• Medelvärdet för den upplevda respekten av 
arbetskamraterna uppgår till 4,4. 

• 80 % av medarbetarna upplever positiv stämning på 
arbetsplatsen.

• Medelvärdet för samarbete på arbetsplatsen uppgår till 
4,6.

1. Kontoret har börjat med gemensam lunch efter APT. 

2. Teambuildingaktivitet är genomförd 2015.

3. 80 % av personalen gick på utbildning inom sitt område.

• 20 % av medarbetarna upplever att det finns tid 
att utveckla arbetsättet genom att ange minst 3 på 
FR09. 

1. Arbetet med att strukturera R: är påbörjat men inte 
klart. 

2. Uppdatering av mallar kommer att genomföras 
senast i februari 2016.

• Budgeten är i balans. 
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