
Bilaga. Kommunfullmäktiges målområden, mål och indikatorer för perioden 2023–2026 
Attraktiva Burlöv 
Burlövs kommun är en tillväxtkommun med starkt växande befolkning. Viktigt är en balanserad tillväxt. Samtidigt som nya invånare flyttar in är det viktigt att 
upprätthålla en god service som håller hög kvalitet gentemot kommunens befintliga invånare. 

Burlövs kommun ska vara en attraktiv plats att leva på och driva verksamhet i, och Burlövs kommun måste fortsätta att vårda näringslivsklimatet genom att 
utveckla förutsättningarna för företag. Tillsammans måste kommunen och näringslivet öka förutsättningarna för en bättre samverkan kring kompetensförsörj-
ningen. 

En framtidsutmaning är att hitta samarbetsformer och involvera olika aktörer i samhället för att på så sätt åstadkomma en högre livskvalitet. Invånarna ska ha 
möjlighet att engagera sig i och kunna bidra till sin kommun. Det ska finnas bättre möjligheter till en god folkhälsa i kommunen, vilket ska tillgodoses till exem-
pel i planering av nya områden samt genom enkel tillgång till lokaler och anläggningar. 

Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Attraktiva Burlöv  
Invånare och företag ska at-
traheras till kommunen och 
välja att leva och verka i 
Burlöv. 

Invånare ska i högre grad uppleva att 
det är attraktivt att leva i kommunen. 

Andel positiva med kommunen som en plats att leva och bo på 
Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%) 

89 92 

Andel nöjda med skötseln av gator och vägar 
Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%) 

58 65 

Andel nöjda med skötseln av allmänna platser 

Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%) 

66 74 

Andel som upplever problem med nedskräpning 
Källa: Polisens trygghetsmätning, Utemiljö: Nedskräpning, an-
del (%) (ju lägre desto bättre resultat) 

53 47 



Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Företagare ska i högre grad uppleva att 
det är attraktivt att verka i kommunen. 

Nöjdhet med företagsklimatet 

Källa: Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, samman-
fattande omdöme, skala 1–6 

4,21 4,35 

Kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen 
ska involvera invånarna och leda till en 
förhöjd livskvalitet. 

Andel nöjda med kommunens idrotts- och motionsanlägg-
ningar 

Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%) 

76 80 

Andel som upplever att de aktiviteter kultur och fritid erbjuder 
passar deras behov och intressen 

Källa: egen årlig enkät 

73 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hållbara Burlöv 
Burlövs kommun ska säkerställa en hållbarhet i tillväxten, och att hållbara byggnationer skapas för en långsiktig framtid.  

Det ekologiska perspektivet innehåller framtidsutmaningar gällande frisk luft, buller och hållbara transporter. Andra delar gäller hållbar konsumtion och pro-
duktion samt rent vatten med hållbar utveckling av natur och stad.  

För ett hållbart Burlöv ska grönare miljöer finnas och nyplaneras. Ett hållbart resande ska främjas med kollektivtrafik och på gång- och cykelvägar. 

Det ekonomiska perspektivet handlar om att vi ska ha självförsörjande invånare vilket innebär att skapa bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling 
och arbete. 

Ur ett socialt perspektiv är framtidsutmaningen att säkerställa de bästa förutsättningar för folkhälsa, nära vård, livsvillkor samt barn och ungas uppväxtvillkor. 
Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en god och trygg utbildning för förskolebarn, elever och studenter. 

Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Hållbara Burlöv  
Burlövs kommun ska verka 
för att ge invånarna förut-
sättningar för en god hälsa, 
livskvalitet och lika förut-
sättningar för sin framtid, 
utifrån en såväl ekologisk, 
ekonomisk och social di-
mension. 

Alla invånare ska uppleva 
bättre förutsättningar för 
goda insatser, nära vård 
och hög livskvalitet. 

Andel som är nöjda med hemtjänsten 
Källa: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

65 75 

Andel som är nöjda med sitt äldreboende 
Källa: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel 
(%) 

80 82 

Andel äldre som skattar måltiden som god 

Källa: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, (%) 

56 70 

Andel elever som skattar måltiden som god 
Källa: Egen undersökning – daglig mätning (”happy or not”), andel (%) 

63 75 



Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Alla barn, elever och stu-
derande ska genomgå en 
utbildning som skapar 
bättre förutsättningar att 
komma i arbete. 

Andel elever i Burlövs skolor som når gymnasiebehörighet efter avslutad 
grundskola 
Källa: Skolverket (Siris), Elever i årskurs 9 som uppnått minst behörighet till 
yrkesprogram, exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund, kommunala 
skolor, andel (%) 

83 88 

Andel elever i hemkommunen med gymnasieexamen efter 4 år  
Källa: SCB, Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

60 72 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning  
Källa:  SCB och Skolverket, Ungdomar som är etablerade på arbetsmark-
naden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 
andel (%). 

77 82 

Invånarna ska i högre grad 
vara självförsörjande ge-
nom arbete eller studier. 

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd 
Källa: Kommunens kvalitet i korthet KKiK, andel (%) 

92 92 

Kommunens påverkan på 
miljön ska minska. 

Andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen 
Källa: Miljöfordon Sverige, Antal fossiloberoende personbilar och lätta last-
bilar i kommunorganisationen delat med totala antalet, andel (%) 

51 70 

Andel nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge 

Källa:  SCB, Nytillkomna bostäder under det aktuella referensåret i det geo-
grafiska området, som har en trafikerad hållplats inom 500 meter, andel (%) 

71 90 



Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biolo-
gisk behandling 
Källa: Avfall Sverige, Antal kilo hushållsavfall dividerat med totalt antal kilo, 
andel (%) 

37 45 

 

  



Tillgängliga Burlöv 
I Burlövs kommun är framtidsutmaningen att tillhandahålla en högre grad av service och tillgänglighet för invånare och företag avseende kontakten med deras 
verksamheter utifrån den enskildes förutsättningar och behov. 

Invånare och andra intressenter ska på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med kommunen och få frågor besvarade, och det ska finnas olika möjligheter att 
kunna påverka. 

Den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter ska vara hög. 

Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Tillgängliga Burlöv  

Burlövs kommun ska till-
handahålla en hög service-
nivå samt skapa goda förut-
sättningar för samverkan 
och ett likvärdigt bemö-
tande av alla invånare och 
företagare. 

 

Invånare och företag ska uppleva en 
bättre service genom ett likvärdigt be-
mötande och tillgängliggörande av kom-
munens tjänster. 

Andel företagare som är nöjda med kommunens service 
Källa: SKR:s enkätundersökning Insikt, Nöjd-Kund-Index NKI 
Företag, index 0–100 

80 82 

Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service 
Källa: SKR:s enkätundersökning Insikt, Nöjd-Kund-Index NKI 
Bygglov privatpersoner, index 0–100 

74 77 

Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få 
svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 
Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%) 

66 70 

 

 

  



Trygga Burlöv 
Genom att arbeta med den upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla delar av kommunens verksamheter kan kommunen möta invånarnas olika upp-
fattningar om vad som ger dem en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. 

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där invånarna känner sig trygga, där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser hanteras 
på ett bra sätt för att minska störningar. Samtidigt är den enskilda invånarens upplevda trygghet viktig.  

Framtidsutmaningen ligger i att få till stånd en förhöjd samverkan och samordning mellan olika verksamheter, näringsliv, civilsamhälle, polisen och andra 
aktörer utifrån området trygghet, och översätta det till den vardag som de verkar i och de invånare de möter.  

Övergripande målområde Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Trygga Burlöv  
Burlövs kommun ska skapa 
förutsättningar för en trygg 
och säker tillvaro att leva 
och verka i. 
 

Burlövs kommun ska vara en tryggare och 
säkrare plats att leva och verka i. 

Polisens trygghetsmätning, sammanfattande problem-
index 
Källa: Polisens Trygghetsundersökning – sammantaget 
problemindex, skala 0–6 (ju lägre utfall desto bättre) 

2,03 1,9 

Trygghet och säkerhet – ranking 
Källa: SKR Öppna Jämförelser, Rankning utifrån sam-
manvägt värde av Personskador, Utvecklade bränder, 
Anmälda våldsbrott och Anmälda stöld- och tillgrepps-
brott 

104 90 

 

 

 

  



Burlövs kommun som arbetsgivare (ej verksamhetsmål) 
Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där invånarna känner sig välkomna, trygga och där det erbjuds service och myndighetsutövning 
av hög kvalitet. Riktningen för arbetet anges i arbetsgivarpolicyn där fokus utgår från: 

• samspel och mångfald 
• utveckling och kompetensförsörjning 
• hållbart arbetsliv 
• lön och förmåner. 

Utmaningen som Burlövs kommun står i och inför är kompetensförsörjningen där vi dels ska behålla kompetenta medarbetare och chefer, dels attrahera nya 
medarbetare och chefer till kommunen i takt med tillväxten. 

 Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Attraktiv arbetsgivare  
Burlövs kommun som arbetsgivare 
ska skapa förutsättningar för ett håll-
bart arbetsliv genom att utveckla 
medarbetare och chefer i takt med 
verksamheten och möjliggöra att re-
krytera och behålla medarbetare och 
chefer med rätt kompetens. 

Burlövs kommun ska skapa 
bättre förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv där varje med-
arbetares kompetens tas till vara 
och utvecklas i takt med verk-
samhetens krav och behov. 

Hållbart medarbetarengagemang HME totalt 
Källa: SKR:s HME-enkät, index skala 0–100 

77 80 

Personalomsättning (andel %) 15,1 12 

Andel som anser att det finns bra utvecklingsmöjligheter 
inom organisationen 
Källa: Kommunens medarbetarenkät, I Burlövs kommun 
finns bra utvecklingsmöjligheter för mig, index, skala 0–5 

3,5 4 

 

 

  



Ekonomiska förutsättningar (ej verksamhetsmål) 
Burlövs kommun ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt genom att all verksamhet ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en 
finansiering som garanterar långsiktigt verksamhet. Syftet är att erbjuda kommuninvånaren bästa möjliga service utifrån givna resurser. 

Burlöv står inför en kraftfull tillväxt som kommer att medföra fortsatta investeringsbehov och verksamhetsanpassningar. En långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling förutsätter att kommunens planering och budgetarbete inryms i de samlade ekonomiska förutsättningarna. 

 Mål Indikator 
Senast 
kända 
utfall 

Mål år 
2026 

Ekonomiska förutsättningar  
De ekonomiska förutsättningarna anger am-
bitionsnivån för kommunens ekonomiska ut-
veckling i syfte att säkerställa en långsiktig 
finansiering av kommunens verksamheter. 

Burlövs kommun ska säkerställa en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat, % av skatter och statsbidrag 6,9 2 

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 
Beräknas utifrån genomsnitt 3+3 år 

65,9 60 

Finansiell nettoskuldkvot, % - <25  

 


	Bilaga. Kommunfullmäktiges målområden, mål och indikatorer för perioden 2023–2026
	Attraktiva Burlöv
	Hållbara Burlöv
	Tillgängliga Burlöv
	Trygga Burlöv
	Burlövs kommun som arbetsgivare (ej verksamhetsmål)
	Ekonomiska förutsättningar (ej verksamhetsmål)


