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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

Kommentar

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

Delmål:
Samverkansinsats
sker med
socialtjänstens
fältverksamhet
kring
polarverksamhet
under sommaren
2021.

2021-12-31

2021-12-31

Förbättra tillgängligheten
till möteslokaler för
pensionärer.

Delmål: Införliva
KOM-huset i
utbudet av
kommunens
lokaler för
uthyrning.

Främja ett aktivt
föreningsliv i kommunen.

Antal
arrangemang har
ökat jämfört 2018.

2022-12-31

Pga av riktlinjer för att förhindra
smittspridning av covid-19 har föreningar inte
kunnat genomföra arrangemang.

Främja och samarbeta
med föreningslivet,
ridklubbar och
idrottsföreningar.

Antal
samverkansaktivit
eter som årligen
kommit till stånd
jämfört 2018.

2022-12-31

Under våren 2021 har ca 25 samverkansmöten,
både ämnesinriktade och
utvecklingsfokuserade genomförts med
föreningslivet. Under hösten kommer ett antal
föreningar bjudas in till deltagnde i "VisitEkeröwebben".

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

Vid varje
mättillfälle:
Checkbox ska
finnas vid varje
fritidsanläggnings

Idélabbet arbetade med teambuilding och
grupprocesser för polarverksamheten.

KOM-huset invigdes under våren.

Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört
2022

Beräknas vara klar under hösten 2021.

2022-12-31
Bokningsbara lokaler har utökats med KOMhuset.
2021-12-31

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. Det kommer
ske under 2022.

2022-12-31

Kultur och fritidsstaben har gjort en
beställning av förstudie från Teknik och
exploateringskontoret. Förstudien beräknas
var klar 2022.

2022-12-31
Rutin kring möjligheter till delfinansiering har
införts i arbetet med investeringsbudgeten.
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

allmänna arvsfonden vid
anläggningsinvesteringar
.

projekt att vi har
sökt samarbete/
delfinansiering.

Tillsammans med
markägare och
ridsporten möjliggöra fler
ridstigar i kommunen.

Utifrån ”Riktlinjer
för hästar i
planeringen” ta
fram en plan för
fler ridstigar.

2022-12-31

2021-12-31

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

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

2021-12-31

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

Biblioteket;
marknadsföra
biblioteket till
invånare som inte
känner till
bibliotekets
tjänster och
uppdrag.

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

Anpassa
biblioteksrummet
så att det bättre
möter olika
besöksgruppers
behov.

2021-12-31

2021-12-31

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.
Kulturskolan ska
ta fram en
ungdomsstrategi
som klargör hur
verksamheten ska
utformas efter
ungas behov och
efterfrågan.
Öka
medborgarinflytan
det bland unga
genom att
rekrytera
ungdomsambassa

2021-12-31

Ungdomar har tillgång
till mötesplatser för som
motsvarar ungas behov.

Kommentar

Modell för samverkan mellan ridföreningar
och markägare är framtagen.
Informationsmöten angående detta har skett.
Ridled i Stenhamra har fått förbättrat
underlag.

Personalutbildningar har genomförts. Insatser
mot målgrupp har pausats pga covid-19.
Arbetet återupptas när riktlinjer tillåter.

Projektmedel har beviljats från Kulturrådet.
Under hösten 2021 planeras
marknadsundersökning. Insatser mot
målgrupp planeras under 2022.

Arbetet med att förbättra skyltning för media
och annan information har påbörjats, med
särskilt fokus på människor med särskilda
behov. Belysning har uppgraderats i
bibliotekslokalen. Arbete fortsätter under
hösten 2021.

Nybörjarkurser för tonåringar har införts i
programmet och marknadsförs till
målgruppen. Kostnadsfria sommarkurser
(statsmedelsfinasierade) har erbjudits. Kurser
till elever på Individuella gymnasiet har
genomförts. Arbetet med att nå målgruppen
fortsätter under hösten.

Idélabbet har ett färdigt program för
ungdomsambassadörskapet och har ett antal
ungdomar aktiva varje läsår.
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar

dörer som ska
fungera som
brobyggare mellan
kommun och
ungdomsgrupper.
Medborgarna, med fokus
på barn och unga, har
tillgång till ett brett
utbud av idrott och
fysiska aktiviteter

Tillsammans med
civilsamhället ta
fram en
handlingsplan för
det idrottspolitiska
programmet.

2021-12-31
Arbetet med handlingsplanen genomförs
under hösten 2021.

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

2021-12-31
Ett konstprogram
för badhuset tas
fram.

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

Under 2021
undersöks
samarbetsparter
för att möjliggöra
infocenter vid
Adelsö
hembygdsgård.

2021-12-31

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

Fortsätta med
uppskyltning och
information om
slottets innehåll
och historia.

2021-12-31

Konstprogram för badhuset och
strandpromenaden antogs av Kultur och
fritidsnämnden under våren.

Ett infocenter öppnade i juni i en del av Adelsö
hembygdsgård. I september anställs en
projektledare som under ett år ska leda
utvecklingsarbetet och vara en länk mellan
lokala aktörer och myndigheter.

En del av skyltarna finns på plats och övriga
beräknas sättas upp under hösten 2021.

6

Sammanfattning
I en sammanslagning av nämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och
fritidsnämnden ett snitt på 0,55 poäng i grad av måluppfyllelse för delår 2021 vilket ligger mellan
bedömningen "delvis uppnått" och "uppnått". Vid en hel poäng är samtliga mål uppnådda.
Bedömningen är att samtliga mål som är tidsatta 2021 kommer vara uppnådda vid årets slut och de
mål som är tidsatta 2022 kommer vara uppnådda vid mandatperiodens slut.
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