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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som
inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen
uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande
målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för
Ekerö kommun.
Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat
om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för
bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens
målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11
övergripande målen är uppnådda.
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid
årets slut.
I tabellen Resultat av periodens uppföljning presenteras respektive nämndmål med tillhörande
indikator och grad av måluppfyllelse.
Grad av måluppfyllelse – definition
Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns
en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera
indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid
det givna uppföljningstillfället.
Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 202212-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa
mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och
när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.
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Resultat av periodens uppföljning
Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

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

Delmål: Det finns
en tydlig modell
för samverkan.

Förbättra tillgängligheten
till möteslokaler för
pensionärer.

Delmål: Översyn
av hur befintliga
lokaler kan nyttjas
bättre.

2020-12-31

Främja ett aktivt
föreningsliv i kommunen.

Antal
arrangemang har
ökat jämfört 2018.

2022-12-31

Främja och samarbeta
med föreningslivet,
ridklubbar och
idrottsföreningar.

Antal
samverkansaktivit
eter som årligen
kommit till stånd
jämfört 2018.

2022-12-31

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

Utreda vilka
aktiviteter som
passar och vilka
behov som finns.

2022-12-31

2021-12-31

Planera för fler
idrottshallar.

Delmål: En
försörjningsplan
för framtida
idrottshallar ska
ingå i det
idrottspolitiska
programmet.
Utkast

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

Antal
bokningsbara
lokaler ökar
jämfört 2018.

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

Undersöka om
privata lokaler kan
ingå i systemet.

Fortsätta utvecklingen av
kulturhuset under
mandatperioden.

Förstudie tas fram.

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

Vid varje
mättillfälle:
Checkbox ska
finnas vid varje
fritidsanläggnings
projekt att vi har
sökt samarbete/
delfinansiering.

2022-12-31

Tillsammans med
markägare och
ridsporten möjliggöra fler

Utifrån ”Riktlinjer
för hästar i
planeringen” ta

2022-12-31

Kommentar

2020-12-31

Söderströmsgården ingår nu i bokningsbara
lokaler. Den går att boka både dag- och
kvällstid.
Pga av riktlinjer för att förhindra
smittspridning av covid-19 har föreningar ställt
in planerade arrangemang under våren 2020.
Under våren 2020 har femton
samverkansmöten genomförts i regi av
enheten för idrottsanläggningar för föreningar.

Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört
2022

Arbetet ännu ej påbörjat. Kommer påbörjas
under hösten 2020 och förväntas vara klar
under 2021.

2022-12-31

2021-12-31

2022-12-31

Bokningsbara lokaler har utökats med
Söderströmsgården. Svanängen och
Träkvistavallen kommer inkluderas i
bokningssystemet från september 2020.
Arbete pågår med att undersöka vilka
bokningssystem som tillåter att privata lokaler
kan ingå där även badhussystemen kan ingå.
Upphandling sker i samband med badhusets
boknings och betalningssystem.
Arbetet ej påbörjat. Beräknat vara klart 2021.

Samarbete och delfinansiering har sökts av
Ekerö ik hos
Riksidrottsförbundet/Stockholmsidrotten i
samband med byggnationen av KOM-huset.

Modell för samverkan mellan ridföreningar
och markägare är framtagen.
Informationsmöten angående detta har skett.
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Nämndmål
ridstigar i kommunen.

Indikator

Tidpunkt
er

fram en plan för
fler ridstigar.

Kommentar
Ridled i Stenhamra har fått förbättrat
underlag.

2020-12-31

Medborgarna ska ha
tillgång till mångsidig,
flexibel och attraktiv
biblioteks- och
kulturverksamhet.

Arbeta med
insatser för att öka
den digitala
kompetensen
bland invånarna,
särskilt fokus på
äldre och
nyanlända.

Medborgarna ska ha
tillgång till mångsidig,
flexibel och attraktiv
biblioteks- och
kulturverksamhet.

Marknadsföra
biblioteket till
invånare som inte
känner till
bibliotekets
tjänster och
uppdrag

2020-12-31

I samband med
utvecklingen av
kulturhuset ska
frågan om
trygghetsskapande
miljöer/samlingspl
atser studeras.

2020-12-31

Medborgarna ska ha
tillgång till mångsidig,
flexibel och attraktiv
biblioteks- och
kulturverksamhet.

2020-12-31

Medborgare, med fokus
på barn och ungdomar,
har tillgång till kulturell
verksamhet med god
kvalitet.

Kulturskolan ska
arbeta för att nå en
bredare del av
målgruppen och
behålla befintliga
elever längre.
Fokus tonåringar,
barn och unga
med utländsk
bakgrund, barn
och unga med
funktionsvariation
er, barn och unga
från
socioekonomisk
svaga familjer.

Medborgare, med fokus
på barn och ungdomar,
har tillgång till kulturell
verksamhet med god
kvalitet.

Klarlägga om
ytterligare
verksamheter kan
införas som ger
nettointäkter.

2020-12-31

Medborgare, med fokus
på barn och ungdomar,
har tillgång till kulturell
verksamhet med god
kvalitet.

Kulturskolan ska
tillgängliggöra den
nya mötesplatsen
som är
kulturskolans nya
lokaler i Solbacka
Stenhamra.

2020-12-31

2020-12-31

Ungdomar har tillgång
till mötesplatser för som
motsvarar ungas behov.

Rekrytera
ambassadörer som
ska fungera som
brobyggare mellan
kommun och
ungdomsgrupper.

Ungdomar har tillgång
till mötesplatser för som

Tillgängliggöra fler
mötesplatser för

2020-12-31

Aktiviteter har genomförts under jan, feb men
avbröts pga av Covid-19. Aktiviteter fortsätter
under hösten om riktlinjerna tillåter.

Arbetet är planerat att påbörjas under hösten
2020. Kommer ej vara helt genomfört vid
årsskiftet. Arbetet fortsätter under 2021.

Arbetet aktualiseras när projekteringen av
Kulturhuset påbörjas.

Sommarlovsaktiviteter riktade till målgruppen
har genomförts. Arbetet med att nå
målgruppen fortsätter under hösten 2020.

Pga av covid-19 och riktlinjer som följde har
arbetet med att anpassa verksamheten har
målet inte kunnat prioriterats under våren
2020. Arbetet förväntas vara klart i december
2020.

Kulturskolans lokaler i Stenhamra har öppnat
och verksamhet bedrivs där. Under hösten
2020 ska en officiell invigning genomföras.

Rekryteringsplan framtagen. Inga personer är
ännu rekryterade. Arbetet beräknas vara
genomfört i december 2020. Arbetet med
ungdomsinflytande fortsätter under 2021.
Café Tappström har genomförts under våren.
Kommer att fortsätta under hösten 2020.
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Nämndmål
motsvarar ungas behov.

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

unga genom nya
kulturslokalans
lokaler i
Stenhamra och
Café Tappström.

Ungdomar har tillgång
till mötesplatser för som
motsvarar ungas behov.

Vid behov riktade
fritidsgårdsinsatse
r till unga som
bedöms vara i
riskzon.

2020-12-31

Medborgarna, med fokus
på barn och unga, har
tillgång till ett brett
utbud av idrott och
fysiska aktiviteter

Skapa nätverk
med föreningar för
para-idrott,
tillgängliggöra
verksamhet för
särskolan.

2020-12-31

Medborgarna, med fokus
på barn och unga, har
tillgång till ett brett
utbud av idrott och
fysiska aktiviteter

Idrottspolitiskt
program tas fram
som speglar olika
målgruppers
möjligheter till
fysisk aktivitet.

2020-12-31

Konstnärlig gestaltning i
kommunens byggda
miljöer gör att dessa blir
estetiskt tilltalande, ger
medborgaren en
upplevelse och väcker
nyfikenhet.

Den konstnärliga
gestaltningen är en
del av en
sammanhållen
strandpromenad
vid Ekerö centrum
och tas fram i
samverkan med
stadsbyggnadsförv
altningen.

2020-0831

Konstnärlig gestaltning i
kommunens byggda
miljöer gör att dessa blir
estetiskt tilltalande, ger
medborgaren en
upplevelse och väcker
nyfikenhet.

Ett skissuppdrag
tas fram för
konstnärlig
gestaltning av
strandpromenade
n i Ekerö centrum.

Kulturens övärld innebär
att kulturmiljöerna är en
tillgång för medborgarna
och för kommunen som
besöksmål.

Information om
och
tillgängligheten till
fornminnen
förbättras.

Insatser har genomförts i samverkan med
skolorna för att skapa relation till riskgrupper i
förebyggande syfte. Arbetet fortsätter under
hösten 2020.
Nätverk bestående av Stockholmsidrottens
Parasport, Ekerö IK och Ekerö tennisklubb
finns. Arbete pågår för att fler föreningar ska
ansluta sig.
Idrottspolitiskt program har tagits fram i
samverkan med idrottsföreningar. Kultur och
fritidsnämnden antog programmet i juni 2020.
Programmet beslutas av Kommunfullmäktige
under hösten 2020.

Kultur och fritidsnämnden godkände planen
under våren 2020.

2020-12-31
Inbjudan till konstnärer att lämna in
skissförslag ska gå ut under hösten 2020.

2020-12-31
Arbetet planeras att slutföras under hösten
2020.
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Sammanfattning
Anvisning
Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.
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