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Förvaltningens förslag på reviderade inriktningsmål 2016
Övergripande mål

Inriktningsmål 2015

Förslag inriktningsmål 2016

God ekonomisk
hushållning skall 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 (Kommunfullmäktige)

Oförändrad

Danderyds kommun förvaltar och utvecklar
anläggningar och byggnader så att önskad
funktion vidmakthålls över tiden.
(Kommunfullmäktige)

Oförändrad

Alla Danderyds invånare kan idrotta och
motionera i kommunen. Idrottsplatser och
hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar,
skogs- och grönområden erbjuder invånarna
möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för
främjande av god hälsa

Hög tillgänglighet till kommunens
idrottsanläggningar samt fritidsoch grönområden inbjuder till
spontana aktiviteter och främjar
god hälsa.

1.
2.

Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion.
Främja flickors möjligheter till spontan idrott och motion.

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

Oförändrad

1.
2.

Antalet deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år ska öka.
Aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar i
kommunen och närområdet ska öka.
Förvaltningen ska främja en aktiv dialog mellan
beslutsfattare och föreningsliv.

Danderyds fritidsgårdar är attraktiva
mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år

Danderyds fritidsgårdar är
attraktiva mötesplatser, för
ungdomar 12-18 år, med fokus på
hälsa, delaktighet och
tillgänglighet.

1.
2.

Underrepresenterade grupper ska öka sina besök.
Fritidsgårdarna ska samverka med andra aktörer för att öka
ungdomars delaktighet och hälsa.

Genom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen (alkohol, narkotika, tobak) bland
kommunens ungdomar

ANT ersätts med ANDT

1.
2.
3.
4.

Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.
Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.
Narkotikaanvändningen i gymnasiets år två ska minska.
Fler vuxna ute på gatorna.

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

Förslag resultatmål 2016
1.
2.
3.

1.
2.

3.

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. (Samtliga)
Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är
välbesökta/efterfrågade. (Samtliga)
Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. (Samtliga)

Medborgarna i Danderyd är nöjda med skötsel och
underhåll av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen
genomförs.
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Övergripande mål

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

Inriktningsmål 2015

Förslag inriktningsmål 2016

Förslag resultatmål 2016

Danderyds bibliotek är levande centra för
kultur, information och kunskap för alla
Danderyds invånare

Danderyds bibliotek är levande
centra och arenor för kultur,
information, kunskap och möten
mellan människor.

1.

Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder
eleverna en grundläggande utbildning av hög
kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och
form

Kultur- och musikskolor ska
erbjuda ett stort utbud av
kulturaktiviteter för barn och unga.

1.

Öka antalet nyskapande kulturyttringar för ungdomar.

Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett
aktivt deltagande i kulturlivet

Kulturen ska vara lättillgänglig och
bidra till utveckling, tillväxt och en
god livsmiljö.

1.

Nytt biblioteks- och kulturcentrum öppnar i nya Mörby
Centrum.
Öka samverkan med andra aktörer.
Möjliggöra generationsöverskridande aktiviteter och bryta
isolering.

I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en
självklar mötesplats för alla Danderyds
invånare. Träffpunkten bidrar till social
samvaro och trygghet

Träffpunkt Enebyberg är en öppen
mötesplats som bidrar till social
samvaro och trygghet.

1.

Öka antalet generationsöverskridande aktiviteter.

Danderyd främjar en hållbar
resursanvändning. (Kommunfullmäktige)

Oförändrad

1.

Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till 2017.
(Anläggningar)
Samtliga oljepannor ska vara avvecklade 2017.
(Anläggningar)
Antalet offentliga aktiviteter för att stötta kommunens
miljöarbete ska öka fram till 2017. (Bibliotek)

2.
3.
4.

2.
3.

2.
3.
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och
tjänster. (Kommunfullmäktige)

Oförändrad

1.

Biblioteken främjar barns och ungdomars lärande genom
samarbete och nya arbetsformer.
Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.
Biblioteken ska främja mångfald.
Utbudet av aktiviteter och tjänster riktade till äldre och
personer med funktionsnedsättningar ska öka.

Upphandling ska innehålla miljökrav. (Nämnd och
administration)

