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Bakgrund
Ekeröalliansens plattform, som antogs på Kommunfullmäktige den 5/3 2019
innehåller elva övergripande målområden med totalt nittiotre mål som ska uppfyllas
under mandatperioden.
De elva övergripande målområdena är följande:
Målområde 1- Medborgarinflytande
Mål 1: Medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande ska öka
Målområde 2- Kommunikationer och transporter
Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun
Målområde 3- Ett tryggt samhälle för alla medborgare
Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner
Målområde 4- God integration
Mål 4: Ekerö kommun utmärks av en god och hållbar integration
Målområde 5- Ekonomi och kommunalskatten
Mål 5: Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt
resursutnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av
kommunalskatt
Målområde 6- En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum
Mål 6: I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum
Målområde 7- Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i
Mål 7: Ekerö kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att
åldras i
Målområde 8- Det ska vara enkelt för företag att starta, växa och utvecklas
Mål 8: I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas
Målområde 9- Miljöpolitik baserad på konkreta miljöeffekter
Mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta
miljöeffekter
Målområde 10- En meningsfull och trygg fritid för alla åldrar
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Mål 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg
fritid för alla åldrar
Målområde 11- Bygga och bo
Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service
Mål i nämnder
Den politiska plattformens mål är en del av nämndernas mål för
mandatperioden.

I och med Kommunfullmäktiges beslut om 11 övergripande mål för Ekerö
kommun blir plattformens 93 mål direkt hänförliga till något dessa mål.
Uppföljning av de 93 målens uppfyllelsegrad utgör grund för hur väl målen är
uppnådda.
I uppdelningen av de 93 målen i den politiska plattformen hör 8 mål till
målområde 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och
trygg fritid för alla åldrar. Ett mål hör till målområde 3: Ekerö ska fortsatt vara
en av Sveriges tryggaste kommuner. Ett mål hör till målområde 7: Ekerö
kommun ska fortsatt vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta dessa 10 mål för styrande
under mandatperioden 2019-2022.
1. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
2. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar

3.

Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark)

4. Planera för fler idrottshallar
5. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta
alla typer av lokaler i kommunen
6. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden
7. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet,
Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar
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8. Tillsammans med markägare och
ridsporten möjliggöra fler ridstigar i
kommunen
9. Engagera fler vuxna på stan genom ökad
samverkan med civilsamhället dvs våra
medborgare i form av föräldrar,
föreningar, grannsamverkan, m fl.
10.

Förbättra tillgängligheten till möteslokaler
för pensionärer

ÖvergÖvriga mål för kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har 2015 antagit
sex övergripande mål som svarar mot
kommunfullmäktiges uppdrag och
reglemente för nämnden. Nedan föreslås viss
revidering med hänsyn till resultatet av
nämndens workshop under våren 2019.
11. Medborgarna ska ha tillgång till
mångsidig, flexibel och attraktiv
biblioteks- och kulturverksamhet.
12. Medborgare, med fokus på barn och
ungdomar, har tillgång till kulturell
verksamhet med god kvalitet.
13. Ungdomar har tillgång till mötesplatser
som svarar mot ungdomars behov.

14. Medborgare, med fokus på barn och
ungdomar, har tillgång till ett brett
utbud av idrott, friluftsliv och
fysiska aktiviteter.
15. Konstnärlig gestaltning i kommunens
byggda miljöer gör att dessa blir
estetiskt tilltalande, ger medborgaren
en upplevelse och väcker nyfikenhet.
16. Kulturens övärld innebär att
kulturmiljöerna är en tillgång för
medborgarna och för kommunen som
besöksmål.
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I den årliga verksamhetsplanen för kulturoch fritidsnämnden prioriteras målen över
mandatperioden samt antas delmål/strategier
för genomförande.
Indikatorer för uppföljning av 10 av kultur- och
fritidsnämndens mål
Till tio av kultur- och fritidsnämndens mål återfinns
indikatorer för uppföljning av hur väl målet kan
anses vara uppnådda. 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. De 10
indikatorerna är satta med en kortare ”bäst-föredag”, det vill säga att målet inledningsvis följs upp
med en indikator som ska spegla ett delmål. För
dessa mål med delindikator kommer ny
delindikator och ny tidpunkt för uppnående att
fastställas kommande åren.
Indikatorer av resterande sex mål görs i samband
med att nämnden antar och prioriterar
delmål/strategier för dessa i verksamhetsplan för
kommande år. Verksamhetsplanen innehåller då
även bedömning av framtida volymer, övriga
uppföljningar samt trender och omvärldsbevakning
som ligger till grund för vilka framflyttningar och
prioriteringar nämnden avser att göra kommande
år.
Gradering av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen av samtliga mål görs på de
fastställda indikatorerna i en tregradig skala. Se
bilaga 2.
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Bilaga 1.
Mål
1.

Främja ett aktivt föreningsliv
i kommunen
2. Främja och samarbeta med
föreningslivet, ridklubbar och
idrottsföreningar

3. Behålla och utveckla området på och
kring Skå flygfält

4.

Planera för fler idrottshallar

Antal arrangemang har ökat jämfört
181231
Antal samverkansaktiviteter som
kommit till stånd under 2019

Utreda vilka aktiviteter som passar och
vilka behov som finns
Till 20191231
En försörjningsplan för framtida
idrottshallar ska ingå i det
idrottspolitiska programmet. Utkast
191231

5. Fortsätta utvecklingen av det
gemensamma bokningssystemet till att
omfatta alla typer av lokaler i kommunen

Antal bokningsbara lokaler ökar.
Undersöka om privata lokaler kan ingå i
systemet

6. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset
under mandatperioden

Förstudie tas fram till 191231

7. Samarbete mellan föreningarna,
kommunen riksidrottsförbundet.
Stockholmsidrotten och allmänna
arvsfonden vid anläggningsinvesteringar

8. Tillsammans med markägare och ridsporten
Möjliggöra fler ridstigar i kommunen

Checkbox ska finnas vid varje
fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt
samarbete/ delfinansiering
Utifrån ”Riktlinjer för
hästar i planeringen” ta
fram en plan för fler
ridstigar
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9. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler
för pensionärer

Översyn av hur befintliga
lokaler kan nyttjas bättre.

10. Engagera fler vuxna på stan genom ökad
samverkan med civilsamhället dvs medborgare
i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan
mfl.

Det finns en tydlig modell
för samverkan
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