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 Arbetsmarknadsnämnden 

Indikatorer till verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att anta indikatorer enligt förvaltningens förslag som tillägg i form av en bilaga till 
Verksamhetsplan 2015-2018.  
 
Sammanfattning 
I samband med att nämnden antog sin Verksamhetsplan 2015-2018 den 22 januari 2015 gav 
nämnden i uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag till indikatorer. 
Arbetsmarknadsförvaltningen förslag till indikatorer till verksamhetsplan redovisas under 
bilaga 1. Indikatorerna är ett tillägg i form av en bilaga till Verksamhetsplan 2015-2018. 
Aktuellt mätvärde, utveckling, fördelning på kön och analys av indikatorerna utifrån 
verksamhetsplanens fokusområden presenteras främst i nämndens bokslut och 
verksamhetsberättelse. 
 
Ärendet 
I samband med att nämnden antog sin Verksamhetsplan 2015-2018 den 22 januari 2015 gav 
nämnden i uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag till indikatorer. 
Arbetsmarknadsförvaltningen förslag till indikatorer till verksamhetsplan redovisas under 
bilaga 1.  
 
I förslaget till indikatorer redogörs de indikatorer som arbetsmarknadsnämnden avser att 
kontinuerligt följa under året. De flesta indikatorer berör vuxenutbildning och ekonomiskt 
bistånd. De andra indikatorerna rör konsument, arbetsmarknadsinsatser, integration samt 
kultur och fritid. Indikatorerna ger mått som möjliggör jämförelser mellan åren och i vissa fall 
även nationella jämförelser. Vissa indikatorer följs upp varje månad, andra följs upp i 
samband med delårs- och helårsbokslut. Indikatorerna är ett tillägg i form av en bilaga till 
Verksamhetsplan 2015-2018. Aktuellt mätvärde, utveckling, fördelning på kön och analys av 
indikatorerna utifrån verksamhetsplanens fokusområden presenteras främst i nämndens 
bokslut och verksamhetsberättelse. 
 
 
 



Kommunen har påbörjat en förändringsfas gällande utveckling och standardisering av 
fullmäktiges och nämnderna styrdokument. Arbetet med nästa års styrdokument pågår för 
fullt och kommer att föranleda förändringar av kommande verksamhetsplaner. 
Kommunledningskontoret leder detta arbete.  
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Resultatindikatorer för arbetsmarknadsnämnden 

Genom indikatorer mäts resultatet av nämndens arbete. Nedan redogörs de olika indikatorerna 
som arbetsmarknadsnämnden avser att följa under året. Värdena för indikatorerna uppdateras, 
om nya värden finns att tillgå, och redovisas vid varje enskilt bokslut. Resultatet på 
indikatorerna fördelas utifrån kön när dessa uppgifter finns tillgängliga.  
 
Konsument 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Antal personer som inte fick återkoppling 
senast nästkommande arbetsdag 

Saknas 
(2014)  

Verksamhetsstatistik Bokslut 

Längsta väntetiden för fördjupad budget- och 
skuldrådgivning, i antal veckor 

4 
(2014)  

Verksamhetsstatistik Bokslut 

 
Vuxenutbildning 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Andel inom utbildning i svenska för invandrare 
som kan arbeta i lugn och ro i skolan 

90 % 
(2014)  

Uppsala kommuns 
uppföljningssystem för 
pedagogisk 
verksamhet 

Bokslut 

Lärarna inom kommunal vuxenutbildning ger 
mig snabb återkoppling på mina resultat 

88 % 
(2014) 

Uppsala kommuns 
uppföljningssystem för 
pedagogisk 
verksamhet 

Bokslut 
 

Andel deltagare inom grundläggande 
vuxenutbildning som slutför kurs med 
godkända betyg 

90 % 
 (2014)  

Verksamhetsstatistik Bokslut 

Andel deltagare inom teoretisk gymnasial 
vuxenutbildning som slutför kurs med 
godkända betyg 

77 % 
(2014) 

Verksamhetsstatistik Bokslut  

Andel deltagare inom gymnasial 
yrkesutbildning som slutför kurs med godkända 
betyg 

90 % 
(2014) 

Verksamhetsstatistik Bokslut 

Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i 
lägsta kursen inom utbildning i svenska för 
invandrare, antal veckor 

27 
 (2013)  

Skolverket Bokslut 
 

Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i 
högsta kursen inom utbildning i svenska för 
invandrare, antal veckor 
 

24 
(2013) 

Skolverket Bokslut 
 
 



Andel elever inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex 
månader efter avslutad utbildning 

77 % 
 (2014)  

Egen uppföljning Bokslut 
 

Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) 
sex månader efter avslutad sfi 

78 % 
(2014) 

Egen uppföljning Bokslut 
 

 
Ekonomiskt bistånd 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 4,0 % 
(2013)  

Socialstyrelsen Bokslut 

Andel barn som ingår i hushåll med långvarigt 
ekonomiskt bistånd av alla barn i kommunen 
(minst 10 av de sista 12 månaderna) 

2,6 % 
(2013)  

Socialstyrelsen Bokslut 

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt 
bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare 
(minst 10 av de sista 12 månaderna) 

41,6 % 
(2013) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Antal vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd 
av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 10 
av de sista 12 månaderna) 

2 379 
(2013) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Andel vuxna med mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna 
biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 
månaderna) 

27,4 % 
(2013) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Antal vuxna med mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna 
biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 
månaderna) 

1 567 
(2013) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Antal hushåll, ärenden, barn, orsaker  Verksamhetsstatistik Varje 
sammanträde 

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel 

79 % 
(2014) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Genomsnittligt väntetid i antal dagar från första 
kontakttillfället för ansökan vid nybesök till 
beslut om ekonomiskt bistånd 

17 
(2014) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Kostnad per kommuninvånare för utbetalt 
ekonomisk bistånd  

1 253 kr 
(2014) 

Socialstyrelsen Bokslut 

Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd med 
nyckeltal 

 Ekonomisystemet Varje 
sammanträde 

 
 
 
 
 



Arbetsmarknadsinsatser 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Antal deltagare i kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd 

2471 
(2014) 

Kolada Bokslut 

Antal deltagare i arbetsmarknadsinsats i ideell 
organisation (socialt företag/förening) 

227 
(2014) 

Egen uppföljning Bokslut 

Andel till arbete eller studier vid avslut i 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

47 % 
(2014)  

Kolada Bokslut 

Antal personer hänvisade till 
arbetsmarknadsenheten, antal personer i 
arbetsmarknadsinsats, resultat efter avslutad 
arbetsmarknadsinsats 

 Verksamhetsstatistik Varje 
sammanträde 

Antal ungdomar som haft feriejobb/- praktik via 
kommunen 

1800 
(2014) 

Kolada Bokslut 

Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via 
kommunen av ungdomar 14-18 år  

18 % 
(2014)  

Kolada Bokslut 

 
Integration 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Andel av planerade anvisningsbara platser för 
nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp 
med sin bosättning, som kommer till stånd 

0 % 
(2014)   

Verksamhetsstatistik Bokslut 

 
Kultur och fritid 
 
Indikator Nuläge  Källa Rapporteras 

Antal ideella organisationer som får stöd för 
integrationsprojekt mot utanförskap 

12 
(2014)  

Verksamhetsstatistik Bokslut 

Antal föreningar bildade på etnisk grund som 
får föreningsbidrag 

35 
(2014)  

Verksamhetsstatistik Bokslut 

Antal mötesplatser för integration och lokal 
utveckling, med stöd från nämnden  

6 
(2014) 

Verksamhetsstatistik Bokslut 
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