Bilaga 9, övergripande mål och
inriktningsmål

Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige
att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål visas vilken grad
av måluppfyllelse som bedömdes rimlig inför budgetåret 2016 respektive 2017.

Färgens innebörd vid definition av måluppfyllelse:
"Målet är uppfyllt" (grönt), "målet är delvis uppfyllt" (gult) samt "målet är ej uppfyllt"
(rött). Därtill finns kategorin "målet är ej bedömt" (-), vilket undantagsvis används när
det på grund av brist på underlag inte är möjligt att göra en bedömning.
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Målredovisning
Övergripande mål

Inriktningsmål

Danderyd ska vara en
bra och attraktiv
kommun att bo och
verka i.

I Danderyd är luften ren.
Nivån på buller från vägar
och kollektivtrafik
underskrider fastställda
gränsvärden.
(Kommunstyrelsen)

2016

2017

Danderyd är enligt
invånarna en trygg och
säker kommun att bo och
leva i. (Kommunstyrelsen)
Danderyd präglas av god
arkitektur och en säker
miljö. (Byggnadsnämnd)
Danderyds kommun har
väl framkomliga och
trafiksäkra gång- och
cykelvägar, gator och
vägar. (Teknisk nämnd)
Danderyds kommun har
allmänna platser och
kommunal mark som är
trygga, välstädade och
vårdade. (Teknisk nämnd)
Danderyd ska erbjuda
sina invånare stor
valfrihet i den
kommunala servicen
utifrån individens
önskemål och
förutsättningar.

Föräldrar i Danderyd har
möjlighet att välja
barnomsorgsverksamhet
där utbudet präglas av
mångfald avseende
pedagogisk inriktning samt
omsorgs- och driftsform.
(Utbildningsnämnd)
Föräldrar i Danderyd har
möjlighet att välja
förskoleklass och
grundskola där utbudet
präglas av mångfald
avseende pedagogisk
inriktning och driftsform.
(Utbildningsnämnd)
Ungdomar i Danderyds
kommun har möjlighet att
välja gymnasieskola i
såväl Danderyd som i
övriga Sverige och
utomlands.
(Utbildningsnämnd)
I Danderyd kan de äldre
välja mellan olika utförare
vad gäller hemtjänst och
äldreboende. De egna
behoven och de egna
önskemålen är
vägledande.
(Socialnämnd)

Danderydsborna ska
erbjudas en bra och
attraktiv service. En
positiv utveckling av de

I Danderyds kommun är
personalen tillgänglig och
ger en god service till
invånarna.

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

3(8)

Övergripande mål

Inriktningsmål

kommunala
kärnområdena skola,
barn- och äldreomsorg
skall sättas i fokus.

(Kommunstyrelsen)

2016

2017

I Danderyds kommun är
personalen tillgänglig och
ger en god service till
invånarna.
(Överförmyndarnämnd)
I Danderyd får invånarna
information om
kommunens verksamheter
och dess resultat
(Kommunstyrelsen)
I Danderyd kan invånarna
i hög grad utföra tjänster
via Internet
(Kommunstyrelsen)
I Danderyds kommun är
stöd och service
professionell,
ändamålsenlig och
effektiv.
(Kommunstyrelsen)
I Danderyd ges varje barn
i förskolan och pedagogisk
omsorg möjlighet att
utifrån sina förutsättningar
uppnå bästa möjliga
kunskaps- och
personlighetsutveckling i
en stimulerande och trygg
miljö. (Utbildningsnämnd)
I Danderyd ges varje elev i
grundskolan, förskoleklass
och fritidshem möjlighet att
utifrån sina förutsättningar
uppnå bästa möjliga
kunskaps-och
personlighetsutveckling i
en stimulerande och trygg
miljö. (Utbildningsnämnd)
Grundskolorna i Danderyd
har studieresultat som vid
varje jämförelse är av
högsta nationella klass.
(Utbildningsnämnd)
I Danderyd ges varje elev i
gymnasieskolan möjlighet
att utifrån sina
förutsättningar uppnå
bästa möjliga kunskapsoch
personlighetsutveckling i
en stimulerande och trygg
miljö. (Utbildningsnämnd)
Gymnasieutbildningen i
Danderyd uppvisar
studieresultat som vid
varje jämförelse är av
högsta nationella klass.
(Utbildningsnämnd)
De vuxenstuderande
uppnår goda resultat och
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Övergripande mål

Inriktningsmål

2016

2017

är nöjda med
verksamheten på skolan.
(Utbildningsnämnd)
I Danderyd ges varje elev i
särskolan möjlighet att
utifrån sina förutsättningar
uppnå bästa möjliga
kunskaps-och
personlighetsutveckling i
en stimulerande och trygg
miljö. (Utbildningsnämnd)
Gymnasieutbildningen i
Danderyd ger goda
förutsättningar för vidare
studier och kommande
arbetsliv.
(Utbildningsnämnd)
Danderyds individ- och
familjeomsorgsverksamhet
ger familjer och individer
stöd och vård av hög
kvalitet och insatserna
stärker den enskilde
individens förmåga till
egenansvar.
(Socialnämnd)
Danderyds socialpsykiatri
ger stöd utifrån ett
rehabiliterande synsätt så
att vardagen fungerar och
isolering motverkas.
(Socialnämnd)
Danderyds omsorg för
personer med
funktionsnedsättning är av
hög kvalitet och bidrar till
goda levnadsvillkor.
(Socialnämnd)
Äldreomsorgen i
Danderyd bidrar till en
trygg och värdig ålderdom
med målet att nå högsta
kundnöjdhet.
(Socialnämnd)
Socialkontoret upptäcker
och erbjuder anpassat
stöd till personer i alla
åldrar, som är eller har
varit våldsutsatta.
(Socialnämnd)
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska
ge Danderydsborna en
aktiv och ändamålsenlig
service (Miljö- och
hälsoskyddsnämnd)
I Danderyd ges
ändamålsenlig
information, god service
och rådgivning i alla frågor
som byggnadsnämnden
handlägger.
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Övergripande mål

Inriktningsmål

2016

2017

(Byggnadsnämnd)
Danderyds kommuns
fastighetsverksamhet
tillhandahåller
ändamålsenliga lokaler för
kommunala verksamheter.
(Fastighetsnämnd)
God ekonomisk
hushållning ska vara en
vägledande princip för
all kommunal
verksamhet.

I Danderyd bedriver alla
nämnder kostnadseffektiv
verksamhet inom sina
programområden. Varje
nämnd kan redovisa
sambandet mellan mål,
uppnådda resultat,
prestationer och resurser
Danderyds kommun
förvaltar och utvecklar
anläggningar och
byggnader så att önskad
funktion vidmakthålls över
tiden.
Ledning, samordning och
uppföljning sker med hög
effektivitet och rätt
kompetens som leder till
utveckling av Danderyds
kommun.
(Kommunstyrelsen)
I Danderyd bedriver alla
nämnder kostnadseffektiv
verksamhet inom sina
programområden.
(Överförmyndarnämnd)

Kommunen ska ge
goda förutsättningar för
ett varierat utbud av
fritids- och
kulturaktiviteter.

Hög tillgänglighet till
kommunens
idrottsanläggningar samt
fritids- och grönområden
inbjuder till spontana
aktiviteter och främjar god
hälsa. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Danderyds kommun har
bidragsregler som är
utformade för att främja
breddverksamhet för
ungdomar så att de
uppmuntras att under hela
sin tonårstid delta i idrott
och motion (Kultur- och
fritidsnämnd)
Danderyds fritidsgårdar är
attraktiva mötesplatser, för
ungdomar i åldern 12-18
år, med fokus på hälsa,
delaktighet och
tillgänglighet. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Genom förebyggande
insatser minskar ANDTanvändningen (alkohol,
narkotika, dopning, tobak)
bland kommunens
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Övergripande mål

Inriktningsmål

2016

2017

ungdomar. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Danderyds bibliotek är
levande centra och arenor
för kultur, information,
kunskap och möten
mellan människor.
(Kultur- och fritidsnämnd)
Kultur- och musikskolor
ska erbjuda ett stort utbud
av kulturaktiviteter för barn
och unga. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Kulturen ska vara
lättillgänglig och bidra till
utveckling, tillväxt och en
god livsmiljö. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Träffpunkt Enebyberg är
en öppen mötesplats som
bidrar till social samvaro
och trygghet. (Kultur- och
fritidsnämnd)
Företag verksamma i
kommunen ska
erbjudas ett gott
näringslivsklimat.

Danderyds kommun
samverkar inom regionen
för att påverka
utvecklingen av
infrastruktur och
kommunikationer.
(Kommunstyrelsen)
I Danderyd är den
kommunala
näringslivsservicen effektiv
och snabb.
(Kommunstyrelsen)
Företag ska i sina
kontakter med
socialkontoret få snabb
och effektiv handläggning
av sina ärenden.
(Socialnämnd)
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska
ge företag verksamma i
kommunen en aktiv och
ändamålsenlig service och
rådgivning (Miljö- och
hälsoskyddsnämnd)

Kommunen ska ha låg
kommunalskatt.
Danderyd ska ha en
god och hälsosam miljö
samt arbeta för en
långsiktigt hållbar
utveckling.

Frisk luft
Friskt vatten
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
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Övergripande mål

Inriktningsmål

2016

2017

De livsmedel som
produceras, säljs och på
andra sätt hanteras i
kommunen ska vara säkra
och redliga. (Miljö- och
hälsoskyddsnämnd)
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