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1. Uppdraget
I Teknik- och exploateringskontorets uppdrag ingår ansvar för kommunens
exploateringsfrågor, förvaltning av allmän platsmark, vägfrågor samt
avfallsverksamhet.
Teknik- och exploateringskontoret får från Kommunfullmäktige uppdrag att
fullgöra kommunens uppgifter som rör samhällsbyggnad i form av
exploatering, utbyggnad av väg samt utemiljö, för att nå en så effektiv
markanvändning som möjligt i enlighet med gällande planer och
bestämmelser.
Teknik- och exploateringskontoret får från Tekniska nämnden uppdrag att
ansvara för drift och underhåll av kommunens parker, allmänna platsmarker,
avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar. Kontoret är
kommunens representant gentemot kommunens privata vägföreningar.
Kontoret ansvarar för frågor som rör kommunens markinnehav, inklusive
uthyrning och nyttjanderättsavtal.
Inom ramen för investeringsbudgeten ansvarar kontoret mot Tekniska
nämnden för ny-, om- och tillbyggnad av kommunens anläggningar. Detta
omfattar ansvar för att upprätta och följa underhållsplaner för kommunens
gator, vägar, allmänna platser, parker, planteringar, lekplatser och liknande
anläggningar.
Kontoret har hand om uthyrning och taxesättning av allmän platsmark samt
för uthyrning av torgplats. Kontoret ansvarar för att besluta i ärenden om
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tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för kommunens
renhållningsverksamhet.

2. Mål
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.
Med utgångspunkt i plattformens elva målområden har Kommunfullmäktige
2019-04-09 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun. Dessa 11 mål
anger inriktningen för Ekerö kommuns fortsatta utveckling under
mandatperioden.
Av den politiska plattformens totalt 93 mål föreslås Tekniska nämnden besluta
om fem mål som tagits fram för Teknik- och exploateringskontoret och
mandatperioden 2019- 2022. Tekniska nämndens olika mål kopplas i sin tur
till något av Kommunfullmäktiges 11 mål, enligt nedan.
KF Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.


TN Mål 1: Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och
cykelbanenät (nr. 8/93)

KF Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.


TN Mål 2: Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från
skolorna i synnerhet (nr. 21/93).



TN Mål 3: Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser
(nr. 22/93).



TN Mål 4: Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid
parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm, i samråd med
vägföreningar och andra aktörer. (nr. 23/93).

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


TN Mål 5: Utveckla strandpromenaden vid Tappströmskanalen genom
caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter (nr. 87/93).
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Inom ramen för det arbete som Teknik- och exploateringskontoret utför i
uppdrag från Kommunstyrelsen återfinns totalt sex mål för mandatperioden
2019- 2022. Även dessa mål kopplas i sin tur till något av Kommunfullmäktiges
11 mål, enligt nedan.
KF Mål 2 Ett enkelt resande till, från och inom kommunen.


Mål 1 från KS: Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med
bl.a. laddstolpar för eldrivna bilar (9/93).



Mål 2 från KS: Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom
kommunen (11/93).



Mål 3 från KS: Söka medel för infrastruktursatsningar ur EUs
infrastrukturfonder (13/93)

Mål 9. Innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter


Mål 4 från KS: Inför biobaserad närvärme (73/93).



Mål 5 från KS: Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och
avloppsnätet (74/93).



Mål 6 från KS: Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen
(75/93).

Mål som hör till Tekniska nämndens ansvarsområde beslutas i separat ärende
(TN19/48), utvecklat med indikatorer för uppföljning och mätning.
Mål1 som har sin grund i de uppdrag som Teknik- och exploateringskontoret
har från Kommunstyrelsen följs upp i separat ärende utvecklat med indikatorer
för uppföljning och mätning inom ramen för Kommunstyrelsens verksamhet.

3. Förutsättning och analys
De fem mål som hör till Teknik- och exploateringskontorets ansvarsområde är
utgångpunkten för kontorets arbete under mandatperioden 2019-2022.
1

Nummer: 9,11,13,73,74 och 75.
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3.1 Strategier för prioriterade utvecklingsområden, Tekniska
nämnden
KF mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
Målet ska nås genom att:


Teknik- och exploateringskontorets genomför en inventering av befintlig
cykelplan KS14/72, i syfte att vidareutveckla kommunens gång- och
cykelvägnät, prioriterat utifrån genomförbarhet.

KF mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
Målet ska nås genom att:


Verka för en god förvaltning av kommunens, parker, allmänna
platsmark, renhållningsverksamhet, gator, vägar och andra
trafikanläggningar



Verka för trygghet och säkerhet genom en utbyggnad av belysning i
kommunens parker, vid motionsspår och längs kommunens vägnät.



Verka för god trafiksäkerhet genom samarbete med kommunens
vägföreningar.



Verkar för tillgänglighetsanpassning för personer med
funktionsnedsättningar i gaturum och andra utemiljöer.

KF mål 11. En kommun med närhet till natur, kultur och service
Målet ska nås genom att:


Fortsätta utveckla en attraktiv kommun genom god bebyggelse, med
utgångspunkt ifrån Ekerö kommuns översiktsplan.



Fortsätta verka för en god förvaltning av kommunens markinnehav,
samt möjliggöra effektiv markanvändning genom exploatering,
utbyggnad och väg och utemiljö, i enlighet med gällande planer och
bestämmelser.
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Erbjuda god service till kommunens avfallsabonnenter.

3.2 Strategier för prioriterade utvecklingsområden,
Kommunstyrelsen
Nedan följer en redogörelse av kontorets strategiska hänsynstagande och
prioriteringar som följer av de mål som Kommunstyrelsen tagits fram för
kontoret för mandatperioden 2019-2022.
KF mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
Målet ska nås genom att:


Möjliggöra och genomföra utbyggnad av kommunens pendlarparkering,
inklusive laddstationer för eldrivna fordon.



Utreda kommunalt huvudmannaskap för vägföreningar.



Utreda möjligheten till att söka medel för infrastruktursatsning ur EUs
infrastrukturfond.

KF mål 9. Innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter
Målet ska nås genom att:


Slutföra en biobränslebaserad närvärmeanläggning vid Ekebyhov.



Aktivt samverka med relevanta intressenter vid utredning av
förutsättningar för en snabbare utbyggnad av vatten och avlopp i de
olika exploateringsprojekten.



Genomföra det sedan tidigare beslutade målet om naturreservatsskydd
för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.

4. Uppföljning
Nämnden ska följa upp verksamheten tre gånger per år. Enligt centralt direktiv
sker detta vid verksamhetsuppföljningar samt verksamhetsberättelse vid årets
slut.
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Måluppfyllelsen utvärderas från de mål och fastställda indikatorer som
beslutas vid separat ärende (TN19/48).
Mål2 som har sin grund i uppdrag från Kommunstyrelsen följs upp inom ramen
för kommunstyrelsens verksamhet.
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