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Revidering av målbilaga 2020 för Förskole - och grundskolenämnden

Sammanfattning
Ärendet avser komplettering med resultatmål för Kommunfullmäktiges miljömål i Förskole -och

grundskolenämndens verksamhetsplan 2020.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Tillägg av resultatmål avseende Kommunfullmäktiges miljömål i 15"örskole -och

grundskolenämndens verksamhetsplan 2020 godkänns i enlighet med tjänsteutlåtande daterat

2019 11 18.

Bakgrund

I Förskole -och grundskolenämndens förslag till budget 2020 lämnades utrymme för nya resultatmål

för Kommunfullmäktiges miljömål. I och med en ny mandatperiod och inrättande av Förskola - och

grundskolcnämndcn fanns behov av att revidera miljömålen och koppla dem till kommunens arbete

med Agenda 2030. Nedanstående resultatmål infogas i målbilaga 2020 (bilaga 1).

KF inriktningsmål FGN resultatmål Indikator Målnivå Källa

6. Österåker ska utveckla ett Kommunens 1. Plan för En gång per Intern

långsiktigt hållbart samhälle där utbildningsmiljöcr är utbyggnad av år statistik

goda förutsättningar ges för anpassade för alla barn och förskolor och

människa, miljö och natur att clever och erbjuder en skolor revideras

samspela. mygg, inkluderande och årligen.

ändamålsenlig lärandemiljö.

( Age/ida 2030 må! 4./1)

7. Stark och balanserad tillväxt - Barn och elever har den Fördelning av 100 0/0 av Bokslut

tillväxten ska vara ekologiskt, information och budget för "jord budget

socialt och ekonomiskt hållbar. medvetenhet som behövs till bord" projekt i

för en hållbar utveckling förskola och skola.

och livsstil i harmoni med
naturen. (Agenda 2030 72.8)

Bilaga

1. Målbilaga i Förskole -och gtundskolenämndens verksamhetsplan 2020
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