
Målstyrning för Österåkers kommun
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Resultatmål MHN Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Kommentar

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet 

och ett gott bemötande i all kommunal service: 

Mål 1: Ökad kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn 

samt avseende serveringstillstånd

Indikator (Livsmedel SBA:s NKI-undersökning) (1.) 79 80 75 Avser livsmedelskontroll

Österåker ska ha en ekonomi i balans Mål 2: Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell 

negativ prognos lämnas

- - - Ingen negativ prognos

Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)

Stark och balanserad tillväxt 

(Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Mål 3: Kontroll av renhet och bedömning av lämplighet för 

tänkt ändamål ska ske av massor i samband med exploatering, 

där återvunna massor används. 

Indikator (Inga olämpliga massor används, bedömt utfrån riktvärden och 

tänkt markanvänding)

5 5

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet Mål 4: Miljön i samtliga skolor ska kontrolleras 

Indikator (God miljö i skolor genom tillsyn och inspektionsrapporter ) (3.) 0% 100% 100%

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och 

personer med funktionsnedsättning

Mål 5: Inomhusmiljön i samtliga äldreboenden och 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska 

kontrolleras

Indikator (God inomhusmiljö i äldreboenden och gruppbostäder för 

personer med funktionsnedsättning genom tillsyn och 

inspektionsrapporter) (4.)

100% 100% 100%

Österåker ska ha en trygg miljö Mål 6: Inga ordningsstörningar eller överservering ska ske på 

eller i anslutning till serveringsställen

Indikator (Ansvarsfull alkoholservering) (5.) 3 0 3

Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda 

förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Mål 7: Antal inventerade eller uppföljda fastigheter med 

enskilt avlopp ska uppgå till minst 200 per år.

Indikator: (Fastigheter med enskilt avlopp som har fått tillsyn) 167 200 200

1. Avseende ärenden under 2015. Livsmedel ingick tidigare i miljö- och 

hälsoskydd
2.Riskklass 1 och 2

3. Tillsynsbesök på alla skolor i kommunen ska genomföras vartannat år 

4. Tillsynsbesök på alla äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska genomföras vart femte år 

5. Innebär att serveringsställen med serveringstillstånd tillämpar ansvarsfull alkoholservering


