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Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta 42 mål för mandatperioden 2019–2022.
Av de 93 målen i den politiska plattformen är 40 mål tillhörande Kommunstyrelsens ansvarsområde
och är relaterade till 10 av 11 kommunövergripande mål för mandatperioden fastställda av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta dessa 40 mål som styrande för Kommunstyrelsens verksamhet under mandatperioden.
Med utgångspunkt i Kommunstyrelsens särskilda ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska
ställning samt i att leda och samordna personalpolitiken föreslås därutöver ytterligare två mål för
Kommunstyrelsen under mandatperioden. Ett mål inom område ”Attraktiv arbetsgivare” samt ett mål
inom område ”Effektiv förvaltning”.
I bilaga 1 återfinns en tabellsammanställning över Kommunstyrelsens 42 mål med indikator för varje
mål för uppföljning av måluppfyllelse. De 42 målen för mandatperioden har en ”bortre tidsgräns” att
vara uppnådda till 2022-12-31. Flertalet indikatorer har samma tidsgräns. I de fall den i tabellen angivna indikatorn har en tidigare tidpunkt beror det på en bedömning om en i tid successiv förflyttning
– med delindikatorer – för att styra mot att målet ska vara uppnått innan mandatperiodens slut. När
delindikatorns tidsfrist är passerad fastställs en ny delindikator för nästa steg mot att mandatperiodens mål ska uppnås.
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För att styra verksamheten i önskad riktning få att nå Kommunstyrelsens mål har Kommunstyrelsen
stöd i tjänstemannaorganisationen från kommunstyrelseförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadskontoret och från teknik- och exploateringskontoret.
Föreliggande förslag till mål för Kommunstyrelsen för mandatperioden redovisar inte eventuella effekter i tjänstemannaorganisationen av prioritering av befintliga resurser eller bedömningar om kostnader för att nå målet eller möjliga effektiviseringar med effekt på kostnadsnivån.

Bakgrund
Målstyrning
För att utföra och utveckla verksamheten i Ekerö kommun är målstyrning avgörande. Ekerö kommuns
modell för verksamhetsstyrning utgår från målens centrala betydelse.
Den allra största delen av den kommunala verksamheten är reglerad i lagar och förordningar. Det betyder inte att allt står skrivet om vad och hur det kommunala uppdraget ska genomföras – och det oavsett om det är en i lag obligatorisk verksamhet eller en frivillig verksamhet. I Ekerö kommun är målstyrning vägledande, istället för detaljstyrning och detaljreglering. Alla de kommunala verksamheterna i sina detaljer omfattas inte alltid av politiskt beslutade mål. Att styra med mål ska genomsyra
hela organisationen.
Politisk plattform för mandatperioden
Kommunfullmäktige har 2019-03-05 § 1 (Dnr KS19/53) beslutat att anta Ekeröalliansens politiska
plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019–2022.
Den politiska plattformen redogör för en övergripande vision för Ekerö kommun och elva prioriterade
målområden för Ekerö kommuns fortsatta utveckling.
De elva målområdena i den politiska plattformen (utan inbördes prioritering):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Medborgarinflytande
Kommunikationer och transporter
Ett tryggt samhälle för alla medborgare
En hållbar integration
Ekonomi och kommunalskatten
En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum
Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i
Det ska vara enkelt för företag att starta, växa och utvecklas
Miljöpolitik baserad på konkreta miljöeffekter
En meningsfull och trygg fritid för alla åldrar
Bygga och bo

I den politiska plattformen återges inriktningen för varje målområde av de elva områdena.
Ekerö kommuns övergripande mål för mandatperioden
I sammanfattningen av ärendet om den politiska plattformen framgår att det är av stor vikt att ha tydliga politiska mål för att hantera kommunens utveckling med varsamhet och bibehållen Ekeröanda.
Med utgångspunkt i plattformens elva målområden har Kommunfullmäktige 2019-04-09
(Dnr KS19/64) beslutat om 11 övergripande mål (utan inbördes prioritering) för Ekerö kommun. Mål
för Ekerö kommuns fortsatta utveckling under mandatperioden.
Mål 1: Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.
Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
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Mål 4: Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration.
Mål 5: Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med
minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.
Mål 6: I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.
Mål 7: Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.
Mål 8: I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.
Mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.
Mål 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.
Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

Mål i nämnder och Kommunstyrelse
Den politiska plattformens mål är del av nämndernas mål för mandatperioden
I den politiska plattformen återfinns sammanlagt 93 mål fördelade över de 11 målområdena. I och
med Kommunfullmäktiges beslut om 11 övergripande mål för Ekerö kommun blir plattformens 93 mål
direkt hänförliga till något av de 11 kommunövergripande målen. Uppföljning av de 93 målens uppfyllelsegrad utgör grund för hur väl vardera av de 11 kommunövergripande målen är uppnådda.
I tjänstemannaorganisationen har Kommundirektörens ledningsgrupp närmare granskat de 93 målen
i den politiska plattformen utifrån nämnder och styrelsens ansvar för verksamhet och uppdrag enligt
reglemente. I det inledande skeendet har dialog skett med den politiska ledningen. Arbetet har resulterat i en uppdelning per nämnd av de 93.
KF Övergripande mål
KF Mål 1 Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.
KF Mål 2 Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
KF Mål 3 Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
KF Mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar intregration.
KF Mål 5 Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande
med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.
KF Mål 6 I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.
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KF Mål 10 I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.
KF Mål 11 Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.
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KF Mål 7 Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.
KF Mål 8 I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.
KF Mål 9 Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.
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*) Två av målen inom målområde 8 återfinns inom dels BN och dels MN.

Mot den bakgrunden kommer samtliga nämnder att föreslås besluta om att anta nämndmål för mandatperioden som avser de antal mål av de 93, som återfinns inom nämndens ansvarsområde. Nämnderna kan därutöver besluta om ytterligare mål för nämndens ansvarsområde.
Översikten i större bild återfinns även i bilaga 2.
Kommunstyrelsens mål för mandatperioden – utifrån den politiska plattformen
I uppdelningen av de 93 målen i den politiska plattformen är 40 mål tillhörande till – enligt reglemente
- Kommunstyrelsens ansvarsområde, och dessa mål är hänförliga till 10 av 11 kommunövergripande
mål. Det är endast till kommunövergripande mål 6, som handlar om skolan, som Kommunstyrelsen
inte har mål.
För att styra verksamheten i önskad riktning få att nå Kommunstyrelsens mål har Kommunstyrelsen
stöd i tjänstemannaorganisationen. Dels från kommunledningen med kommundirektör och biträdande
kommundirektör som från övriga chefer och enheter inom kommunstyrelseförvaltningen. Dels från
delar av miljö- och stadsbyggnadskontoret med miljö- och stadsbyggnadschef och planchef med planenheten som har omfattande uppdrag från Kommunstyrelsen. Därtill från teknik- och exploateringskontoret utifrån de uppgifter som teknik- och exploateringschef med kontor ansvarar för på Kommunstyrelsens uppdrag.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta dessa 40 mål som styrande för verksamheten under mandatperioden.
1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor.
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.
5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.
6. Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar.
7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.
8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar.
9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen
och för att planera parkering i kombination med lokaler.
10. Utreda eventuellt övertagande av vägföreningar inom kommunen.
11. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.
12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.
13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.
14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.
15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga strategiska platser.
16. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna
förebygga brott.
17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.
18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.
19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.
20. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas
riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande.
21. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.
22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.
23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.
24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.
25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.
26. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden.
27. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.
28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.
29. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.
30. Synliggöra och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.
31. Ge Ekerö Bostäders alla hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och ladd hybrider.
32. Inför biobaserad närvärme.
33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.
34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.
35. Invigning av badhuset under mandatperioden.
36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.
37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till
befintlig bebyggelse.
38. Införa planutskott för detaljplanearbetet.
39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.
40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.
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Kommunstyrelsens mål för mandatperioden – kompletterande mål
Med utgångspunkt i Kommunstyrelsens särskilda ansvar – enligt reglemente - för kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt i att leda och samordna personalpolitiken föreslås ytterligare
två mål för Kommunstyrelsen under mandatperioden. Mål 41 inom målområde ”Attraktiv arbetsgivare” samt mål 42 inom målområde ”Effektiv förvaltning”.
41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel.
Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller
och har viljan att våga mer.
42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning.

Uppföljning av mål
Indikatorer för uppföljning av mål – övergripande, nämnd och styrelse
Vid målstyrning av verksamheten ska det för samtliga mål:
- Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden enligt Kommunfullmäktiges beslut
- Beslutade mål i nämnder och i Kommunstyrelse
återfinnas indikatorer som är grund för bedömning av graden av måluppfyllelse vid de tillfällen när
uppföljning görs av organisationens mål.
Målen är vanligen för mandatperioden – målet siktar på att vara uppnått senast 2022-12-31.
Indikator för målet är vanligen även de gällande för mandatperioden. Det finns mål som nu har indikator med en tidigare tidpunkt. I de fallen beror det på en bedömning om en i tid successiv förflyttning
– med delindikatorer – för att styra mot att målet ska vara uppnått innan mandatperiodens slut. När
delindikatorns tidsfrist är passerad, fastställs en ny delindikator för nästa steg mot att mandatperiodens mål ska uppnås.
Uppföljning av Ekerö kommuns 11 övergripande mål och av Kommunstyrelsens och nämndernas mål
sker dels per augusti och dels vid årets slut. Det vill säga i samband med verksamhetsredovisning per
augusti och Ekerö kommuns delårsrapport. Dels i verksamhetsberättelse och årsredovisning vid årets
slut. Första gången innevarande mandatperiods mål följs upp – övergripande och i nämnder – sker vid
utgången av augusti 2019 i samband med verksamhetsredovisning och delårsrapport.
Innevarande mandatperiods omfattning av mål på övergripande nivå och i nämnder och i Kommunstyrelse kommer att behöva genomföras i en tydlig och transparent rapportering. Kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att undersöka möjlighet och kostnad för att uppföljning av målen kan ske i ett
för tjänstemannaorganisationen gemensamt verksamhetssystem. För att skapa både uppföljning av
nämndens mål och uppföljning av de övergripande målen med rapportering åt flera håll utan dubbelarbete. Systemet finns idag i kommunen men modul för uppföljningen av målen måste utvecklas tillsammans med systemleverantören.
Uppföljning av Ekerö kommuns 11 övergripande mål
Hur väl Ekerö kommuns 11 övergripande mål är uppnådda bedöms i sin helhet på de 93 målen från
den politiska plattformen som återfinns som mål i nämnder och Kommunstyrelse.
Graden av måluppfyllelse av de 93 målen i nämnder och styrelse beräknas om till ett värde för respektive av de elva övergripande målen.
Indikatorer för uppföljning av Kommunstyrelsens mål
Till samtliga av Kommunstyrelsens 42 mål återfinns indikatorer för uppföljning av hur väl målet kan
anses vara uppnått. I bilaga 1 redogörs för de indikatorer som är kopplade till respektive mål. Samtliga
mål följs upp per augusti och vid årsbokslut med början per augusti 2019. Av de 42 indikatorerna är
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12 satta med en kortare ”bäst-före-dag”, det vill säga att målet inledningsvis följs upp med en indikator
som ska spegla ett delmål i att målet ska anses som varande uppnått. För dessa 12 mål med delindikator kommer ny delindikator och ny tidpunkt för uppnående att fastställas kommande åren.
Uppföljningen av indikatorerna för Kommunstyrelsens 42 mål sker i samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen, delar av miljö- och stadsbyggnadskontoret och med teknik- och exploateringskontoret.
Gradering av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen av samtliga mål görs på de för målet fastställda indikatorn. Det i alla delar av organisationen:
- Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden enligt Kommunfullmäktiges beslut
- Beslutade mål i nämnder och i Kommunstyrelse
och görs i en tregradig skala.
GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE
3-gradig "skala" from 2019

Beräkning

Grad av måluppyllelse för ett mål som har flera indikatorer vid mat beräkning

EJ UPPNÅTT

3

Mellan 3,0 och 2,5

(marginal 0,5)

DELVIS UPPNÅTT

2

Mellan 2,49 och 1,59 (marginal -0,49 och +0,59)

UPPNÅTT

1

Mellan 1,6 till 1,0

(marginal 0,4)

I de fall det är flera indikatorer som utgör grund för hur väl målet är uppfyllt görs en matematisk beräkning och inom vissa givna intervall fastställs graden av måluppfyllelse. Det gäller exempelvis uppföljning av hur väl Ekerö kommuns 11 övergripande mål är uppfyllda vid det givna tillfället.

Exempel: Mål x
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Mat beräkning:

Bedömning
3
3
1
2
2,25
= Mål x

Mål y
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Mat beräkning:

2
2
1
1
1,5
= Mål y

Avgränsning
I föreliggande förslag till mål för Kommunstyrelsen för mandatperioden redovisas inte några eventuella effekter i tjänstemannaorganisationen i prioritering av befintliga resurser och arbetsuppgifter som
följd av mandatperiodens mål för styrning av verksamheten. Här återges inte heller några bedömningar om det föreligger några ökade kostnader för att nå målet och inte heller om måluppfyllelsen
kan innebära effektiviseringar med effekt på en lägre kostnadsnivå. Dessa aspekter omhändertas inom
ramen för tjänstemannaledning av verksamheten och i kommande budgetprocesser.
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Bilaga 1 Tabellsammanställning Kommunstyrelsens mål
Nr

KOMMUNSTYRELSENS MÅL FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022
indikatorer för bedömning av måluppfyllelse

Med

Tid-punkt

KF Mål 1: Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.
1
2
3
4

Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.
Indikator delmål : Genomföra medborgardialog i en större detaljplaneprocess.

191231

MoS

Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor.
Indikator : Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden.

221231

KSF

Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.
Indikator delmål : Ta fram plan för hur medborgarinflytandet ska öka under mandatperioden.

201231

KSF

Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.
Indikator delmål: Ny webbsida är införd senast 200630.

200630

KSF

Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer.
Indikator: Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med
Region Sthlm (påverka SL).

221231

KSF

Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar.
Indikator: Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med
Region Sthlm (påverka SL).

221231

MoS

Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.
Indikator: Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med
Region Sthlm (påverka SL).

221231

MoS

221231

Tex

191231

MoS

201231

Tex

221231

MoS

200630

Tex

Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.
Indikator : Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.

221231

KSF

Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.
Indikator : Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.

221231

KSF

Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.
Indikator : Minst 1 kamera

221231

KSF

Indikator : Utredning, handlingsplan och uppföljning.

221231

KSF

Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.
Indikator: Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.

221231

KSF

KF Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
5

6

7

8
9

Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar.
Indikator : Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.
Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära
lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.
Indikator : Utreda behov och möjligheter i de detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt
befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas.

10
11

12

Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.
Indikator : Beslut och genomförd förstudie/utredning
Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.
Indikator: Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med
Region Sthlm (påverka SL).
Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.
Indikator delmål : Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.

KF Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner
13
14
15
16

17

Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare
kunna förebygga brott.
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18

Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring
Brommaplan.
Indikator : Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.

221231

KSF

I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.
Indikator : Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.

221231

KSF

221231

KSF

221231

KSF

221231

KSF

221231

MoS

221231

MoS

221231

MoS

Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden.
Indikator: Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av
aktiviteter vid mättillfällen.

221231

MoS

Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.
Indikator : Upplevd service bland våra företagare; NKI enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till
2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter)

221231

KSF

221231

KSF

200630

KSF

200630

KSF

Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.
Indikator : Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.

221231

KSF

Inför biobaserad närvärme.
Indikator : Infört i Ekerö C

221231

Tex

19

Med

Tid-punkt

Nr

KF Mål 4: Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar intregration
20

Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska
erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa
vårt mottagande
Indikator : Ja/Nej vid mättillfällen

KF Mål 5: Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt
resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av
kommunalskatt.
21

22

När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.
Indikator : En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott
utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet.
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.
Indikator : Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.

KF Mål 7: Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att
23

Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.
Indikator : Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperoden. Ja/Nej kompl
med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.

KF Mål 8: I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.
24

Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.
Indikator : Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".

25

Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.
Indikator : Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".

26

27

28

Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.
Motsvarande indikator som för KS mål 27

KF Mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta
miljöeffekter
29

30

Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.
Indikator delmål : En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och
ska prioriteras.
Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra
klimatsmarta val.
Indikator delmål : På kommunens nya webbplats finns en dedikerad plats med samlad och tydlig
information om hur man gör klimatsmarta val.

31
32
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33

Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Indikator: Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.

221231

Tex

Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.
Indikator : Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.

221231

Tex

221231

KSF

191231

MoS

Indikator: Antal antagen vid varje mättillfälle.

221231

MoS

Införa planutskott för detaljplanearbetet.
Indikator : Införd vid politiskt beslut om organisation

191231

KSF

Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.
Indikator delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.

201231

MoS

Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.
Indikator: Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.

221231

MoS

221231

KSF

191231

KSF

34

Med

Tid-punkt

Nr

KF Mål 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid
för alla åldrar
35

Invigning av badhuset under mandatperioden.
Indiktor : Handling klar/beslut = gult (2). Badhus uppfört = grönt (1)

KF Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.
36
37

38
39
40

Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.
Indikator delmål : Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.
Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med
hänsyn till befintlig bebyggelse.

Mål: Attraktiv arbetsgivare
41

Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta
medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling,
ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet,
är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer.
Indikator : HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Mål: Effektiv förvaltning
42

Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning.
Indikator delmål: S amtliga förvaltningar har en digital agenda och en handlingsplan med
identifierade utvecklingsområden som effektiviserar processer.

9

40

S:a

*) Två av målen inom målområde 8 återfinns inom dels BN och dels MN.

KF Mål 7 Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i.
KF Mål 8 I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.
KF Mål 9 Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.

KF Mål 10 I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.
KF Mål 11 Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

KS
4
8
7
1
2

1
5
6
1
5

KF Mål 3 Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
KF Mål 4 Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar intregration.
KF Mål 5 Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande
med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.
KF Mål 6 I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.

KF Mål 1 Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.
KF Mål 2 Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.

KF Övergripande mål

18

2

14

2

BUN

12

7

5

SN

10

8

1

1

KFN

7

1

2

1
3

TN

4

2

2

4

2
2

BN *) MN *)

93

9
8

9
9
10

2
14

11
8

4
9

S:a

*)

Bilaga 2 Övergripande sammanställning över antal mål av de 93 fördelade per nämnd
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