
Styrkort – Nämnden för idrott och friluftsliv 
Perspektiv och 
övergripande mål 

Kritiska framgångs-
faktorer 

Indikator Styrtal 

Vart kommer vi att befinna 
oss inom resp. perspektiv? 

Vad krävs för att nå de 
övergripande målen? 

Hur ska vi mäta att vi rör oss åt rätt 
håll? 

Vilka preciserade mål har vi för 
resp. nyckeltal? 

Kund  

Vi har nöjda kunder och 
invånare 

• Ha ett brett utbud av 
anläggningar och aktiviteter 
 
 
 
 
 

    
 

• Bra bemötande 

• Tillgången till idrottsevenemang 
 

• Avsaknad av någon 
idrottsanläggning i Västerås 

 
   

• Avsaknad av någon friluftsanläggning 
i Västerås 
 
    

• Nöjdhetsmätare 

• 7,7 enligt Scb (utfall 2015: 7,4) 
       

• Ja 20% enligt Omnibus (vuxna) 
(utfall 2015: 21% som svarat ja) 
Ja 18% barn o ungdom (utfall 19%) 
     

• Ja 15% enligt Omnibus (vuxna) 
(utfall 2015: 15% som svarat ja) 
Ja 13% barn o ungdom (utfall 14%) 
   

• 90% (utfall 2014: 84) 

Kvalitet 

Vi har rätt kvalitet i våra 
verksamheter och levererar 
rätt resultat 
 

• Stödja och främja idrott och 
friluftslivet utifrån nämndens 
resurser 

• Nöjdhet med Västerås idrottsutbud 
 
 

• Nöjdhet med Västerås friluftsutbud 
 
    

• Kostnad per invånare (enl Kolada) 
 

• Antal styrelsemedlemmar i 
föreningar fördelat kvinnor/män 

• 70% enligt Omnibus (utfall 64%) 
84% barn o ungdom (utfall 83%) 
 

• 65% enligt Omnibus (utfall 63%) 
87% barn och ungdom (utfall 86%) 
 

• 2 000 kr (utfall 2014: 1 716 kr) 
 

• Minst 40/60 (K eller M) 

Ekonomi  

Vi har ekonomi i balans 

• God kostnadskontroll 
 

• Kostnadseffektiva inköp 

• Månadsresultat 
 

• Andel möjliga beställningar i VIP 
• Andel inköp tummen upp-produkter 

• Resultat > = 0 
 

• 60 % (utfall 2014: 28 %) 
• 85 % (utfall 2014: 83 %) 

Medarbetare  

Vi har engagerade 
medarbetare med rätt 
kompetens 

• Alla anställda har rätt kompetens 
utifrån sina arbetsuppgifter 
    

• Medarbetare upplever tillhörig-
het, delaktighet, tydlighet i 
uppdrag och ett gott ledarskap 

• Delindex: Kompetensutveckling 
 
   

• Organisationsindex enligt 
medarbetarundersökning 

• 68 enligt medarbetar-
undersökningen(utfall 2014: 66) 
         

• 68 enligt medarbetar-
undersökningen(utfall 2014: 65) 

Bilaga 1 



Nämnden för idrott och friluftsliv - Följekort 

Perspektiv Väsentliga nyckeltal som resp. nivå följer 

Kund 

 
 

• Antal medlemmar 7-20 år 
• Antal aktivitetsdeltagare 
• Antal föreningar som fått generella bidrag 
• Antal deltagare i prova-på/drive- in verksamhet 
• Antal besök i badanläggningar 
• Uthyrda båtplatser 
• Beläggning båtplatser i % 
• Kö till båtplatser 
• Antal besökare konstsnöspåret 
• Beläggning idrottsanläggningar i % av uthyrbar tid 

 

Kvalitet 

 
 
 

• Antal ledare för barn- och ungdomar ( kvinnor och män) 
• Antal aktiva barn och ungdomar (tjejer och killar) 
• Antal synpunkter/klagomål via Flexite 
• SCB:s Nöjd index, tillgång till idrott och motionsanläggningar 
• Andel västeråsare som minst en gång per år besöker   (M/K) 

Ekonomi •  Föreningsstöd per medlem 
•  Kostnad per invånare för idrottsanläggningar 
•  Årsresultat = 0  

Medarbetare  


