
 



 

Tabell i VP-dokument 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Resultatmål  Åtgärder för måluppfyllelse 

      

Invånarna ska uppleva en professionell 
service av högsta kvalitet och ett gott 
bemötande i all kommunal service. 

Medborgare får svar på fråga ang förskola och 
grundskola vid kontakt med kommunen 

  

 Indikator:Andel som får svar på fråga ang 
förskola/grundskola  per telefon vid kontakt 
med kommunen  

Medarbetarsamtal 

 Indikator:Andel som får svar på fråga ang 
förskola/grundskola inom ett dygn per e post  

Medarbetarsamtal 

Österåker ska ha en ekonomi i balans. Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer   

 Indikator:Åtgärdsplan vid eventuell negativ 
avvikelse 

Åtgärdsplan vid behov 

Österåker ska vara bästa skolkommun i 
länet. 

Verksamheten i förskola håller hög kvalitet   

 Indikator: Andel barn som uppger att de är 
nöjda i fsk. 

Fsk chefer och rektorer får 
underlag till utveckling av sin 
verksamhet genom 
uppföljningsmodell med enkät 

 Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är 
nöjda med verks. I barnets förskola 

 

 Indikator: Andel behöriga förskollärare Fortbildning i samv med högskola 

 Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen 
i åk 9 

  

 Indikator: Andel behöriga till gymnasieskolan Erbjuda kompetensutveckling och 
handledning till pedagoger 



 Indikator: Andel med minst godkänd i alla 
ämnen åk 9 

 

 Indikator: Andel lärare med leg och behörighet Samverkan med högskolan för 
kompetenshöjande utbildning, 
sprida goda exempel 

 Alla elever går ut gymnasieskolan med 
gymnasieexamen (nationella program) 

  

 Indikator: Andel med gy examen efter tre år Erbjuda kompetensutveckling och 
handledning till pedagoger 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål Resultatmål  Åtgärder för måluppfyllelse 

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet 
på omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

All personal inom fsk och skola har god 
kompetens kring funktionsvariationer hos barn 
och elever 

  

Indikator: Andel personal som deltar i 
kompetenshöjande utbildning kring 
funktionsnedsättning 

Anordna webbaserad utbildning om 
tillgänglig lärmiljö, handledning till 
personal 

Österåker ska ha en trygg miljö. Barn och elever är trygga i sin fsk och skola    

Indikator: Andel barn och elever som uppger att de 
är trygga i sin förskola och skola 

Uppföljningsmodell ger fskc och 
rektorer underlag för internt arbete 
för ökad trygghet  

Österåker ska utveckla ett långsiktigt 
hållbart samhälle där goda 
förutsättningar ges för människa, 
miljö och natur att samverka. 

Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor   



Indikator:Aktuell plan för utbyggnad av fsk/skolor 

Plan för utbyggnad av fösrkolor/skolor 
i samverkan med SBF 

Giftfri miljö i förskolan    

Indikator: Senast 2018 har förskolorna i kommunen 
en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut. Tillhandahålla webbaserad utbildning 

för kartläggning av farliga ämnen 

Stark och balanserad tillväxt - 
Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbar. 

Barn och elever har goda kunskaper om 
miljöpåverkan 

  

  Indikator: Antal förskolor och skolor som driver 
"Jord till bord projekt" Fördela resurser till "Jord till bord 

projekt" 

 


