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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontorets
verksamhetsplan för mandatperioden 2019-2022.
Dnr TN19/55
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar verksamhetsplan för Teknik- och exploateringskontoret och
mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
I Teknik- och exploateringskontorets uppdrag ingår ansvaret för kommunens
exploateringsfrågor, förvaltning av allmän platsmark, vägfrågor samt
avfallsverksamhet.
Inom ramen för kontorets ansvar och med utgångspunkt i den politisk plattformen
och de fem mål som hör till Tekniska nämndens ansvarsområde och mandatperioden
2019-2022, har kontoret tagit fram strategier för de prioriterade
utvecklingsområdena. Teknik- och exploateringskontoret kommer att uppfylla sitt
uppdrag och de 5 mål som finns mot Tekniska nämnden och mandatperioden 20192022 genom att:
Teknik- och exploateringskontorets genomför en inventering av befintlig cykelplan
KS14/72, i syfte att vidareutveckla kommunens gång- och cykelvägnät, prioriterat
utifrån genomförbarhet.
Verka för en god förvaltning av kommunens, parker, allmänna platsmark,
avfallsverksamhet, 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.
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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.
Erbjuda god service till kommunens avfallsabonnenter.
Uppföljning av Teknik- och exploateringskontorets verksamhet sker tre gånger per
år. Enligt centralt direktiv sker detta vid verksamhetsuppföljningar samt
verksamhetsberättelse vid årets slut. Måluppfyllelsen utvärderas från de mål och
fastställda indikatorer som beslutas vid separat ärende (TN19/48).
Inom ramen för det arbete som Teknik- och exploateringskontoret utför i uppdrag
från Kommunstyrelsen återfinns totalt sex mål för mandatperioden 2019- 2022.
1) Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar för
eldrivna bilar (9/93).
2) Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen (11/93).
3) Söka medel för infrastruktursatsningar ur EUs infrastrukturfonder (13/93)
4) Inför biobaserad närvärme (mål nr.73/93).
5) Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet (74/93).
6) Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen (75/93).
Dessa 6 mål följs upp inom ramen för Kommunstyrelsens verksamhet enligt KS19/85
och är därför inte ett underlag för beslut inom Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
PM 2019-05-15, Verksamhetsplan 2019-2022, Teknik- och exploateringskontoret.
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