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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
2022-12-31

Förbättra och utöka
kvalitén i hela
kommunens gång- och
cykelvägnät.

Kvalitetshöjning
utförd på 4 000
kvm/år av gångoch cykelväg på
kommunal mark.
(Kvalitetshöjning
df. åtgärd på
beläggning och
vägkropp alt.
enbart
beläggning.)

2022-12-31

Tryggare gång- och
cykelvägar i allmänhet
och till/från skolorna i
synnerhet

Minst två
utbyggnader inom
kommunens gångoch cykelvägnät.
Alternativt minst
två planändringar
som möjliggör
utbyggnad av
gång- och
cykelvägnätet för
en tryggare gångoch cykelväg.

2022-12-31

Tryggare gång- och
cykelvägar i allmänhet
och till/från skolorna i
synnerhet

Minst en
utbyggnad av de
kommunala gångoch cykelvägnät
till förmån för en
tryggare skolväg.
Alternativt minst
en planändring
som möjliggör
utbyggnad av
gång- och
cykelvägnätet, för
en tryggare
skolväg

2022-12-31

Snyggt och tryggt runt
vägar, i parker och på
allmänna platser.

Fem
trygghetsåtgärder
per år som
omfattar fasta
installationer vid
vägar, parker och
allmänna platser.
Exempel på fasta
installationer är
bommar, skyltar,
staket, farthinder,
belysning.

Förbättrad belysning för
den upplevda tryggheten
vid parkvägar,
övergångsställen,
trafikerade vägar mm i
samråd med
vägföreningar och andra
aktörer.

Minst två nya
stråk med
belysning
uppförda i
kommunen.

Upprätta solceller på all

Intern

Kommentar

Kvalitetshöjning utförd på 2500 kvm per
augusti 2021 vid Drottningholm,
Färentunavägen samt Bryggavägen.

Ny GC-väg (delsträcka) Jungfrusundvägen
förslås i inriktningsbudget 2022-2026.
Utförandet av GC-väg längs med
strandpromenad Ekerö C till Fredrikstrand
fortlöper.

Uppfylls i ny detaljplan för Sanduddens skola
och i detaljplan för ny skola vid Bryggavägen.
Detaljplanerna har ej vunnit laga kraft.

Belysningsförstärkning har utförts för ökad
trygghet i utemiljön och som
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön.

2022-12-31
Belysningsutveckling GC-väg fr MalmvikLindö tunnel klar 2020. Ny belysning
utveckling mellan Sandudden till Jägarstigen
inleds 2021.

2021-12-31

Fastighetsenheten har under 2020 genomfört
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Nämndmål
Ekerö Bostäders
nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens
nyproducerade
byggnader. Gäller
bostäder och
verksamhetslokaler där
kommunens/ EBAB är
fastighetsägare.
Upprätta solceller på all
Ekerö Bostäders
nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens
nyproducerade
byggnader. Gäller
bostäder och
verksamhetslokaler där
kommunens/ EBAB är
fastighetsägare.
Upprätta solceller på all
Ekerö Bostäders
nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens
nyproducerade
byggnader. Gäller
bostäder och
verksamhetslokaler där
kommunens/ EBAB är
fastighetsägare.

Indikator

Tidpunkt
er

kompetensutveckli
ng.

Kommentar
två studiebesök för att öka kompetensen inom
solcellsområdet. Behovsanpassade löpande
utbildningar kommer att ske.

2021-12-31
Fastighetsenheten har haft samverkan med
Järfällakommun med god erfarenhet av
solcellsinstallationer.
Ett förslag till strategi avses att utarbetas
under hösten 2021 i samarbete med
konsultstöd.

Utredning av
kommunens
strategi avseende
solceller.

2021-12-31
Fastighetsenheten har inte presenterat förslag
till strategi för nämnden, nuvarande
bedömning är att förslag kan läggas fram
under 2021.

Beslut avseende
solcellsstrategi.

Upprätta solceller på all
Ekerö Bostäders
nybyggnationer och Rotprojekt samt kommunens
nyproducerade
byggnader. Gäller
bostäder och
verksamhetslokaler där
kommunens/ EBAB är
fastighetsägare.

2021-12-31
Installation av
solceller på
kommunhusets
tak (Next etapp 4,
taklyft).

Implementera
Byggvarubedömni
ngen (BVB) vid
nyproduktion och
ROT.

2020-12-31

Miljöanpassa
kommunens
verksamhetslokaler.

2022-12-31

Miljöanpassa
kommunens
verksamhetslokaler.

Miljöbyggnad
silver ska
tillämpas vid
projektering
avseende
nyproduktion av
verksamhetslokale
r.

Miljöanpassa
kommunens
verksamhetslokaler.

Energieffektiviseri
ng: fönsterbyte
eller/och
tilläggsisolering av
tak på minst fyra
objekt årligen.

I samband med etapp 5 (2021) kommer en
solcellsanläggning att installeras på tre av
kommunhusets tak.
Solceller har utförts på KOM-huset. På
kommunhusets tak installeras solceller 2021.
På kommande nyproduktion, t.ex. badhuset
och Sanduddens skola, planeras
solcellsanläggningar.

Implementering av Byggvarubedömningen
görs sedan år 2020 vid upphandling av
nyproduktion.

Vid nyproduktion ställer nämnden krav i
upphandlingarna att Miljöbyggnad Silver 3.0
ska eftersträvas.

2022-12-31

Åtgärder har under 2020 genomförts för att
uppnå målet.
Under 2020 och 2021 har
energieffektiviseringsåtgärder gjorts i följande
objekt för att uppnå målen:
- Labensky, nytt tak
- Munsö skola, nya fönster
- Lövhagen förskola, nya fönster
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Nämndmål

Indikator

Tidpunkt
er

Kommentar
- Vallviksvägen öppna förskola, nya fönster
- Kulturhuset, nytt tak Erskinesalen och
bibliotek
- Socialhuset, nya fönster på del av huset, den
s.k. läkarvillan
- Bryggavägen 5, nytt tak
- Kuskbostad, isolering av tak samt fönsterbyte
- Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering av tak

2022-12-31

Miljöanpassa
kommunens
verksamhetslokaler.

Konvertering av
oljepannor.

Utveckla
strandpromenaden vid
kanalen genom caféer,
aktivitetsytor och andra
träffpunkter.

Strandpromenade
n från Ekerö
centrum till
Fredrikstrand är
uppförd.

2022-12-31

Under 2020 har konvertering av oljepannan i
Stenhamra hälsocentral genomförts.
Objektet Bryggavägen 5 kommer konverteras
under hösten 2021.
Objektet Träkvistaskolan avvaktar inkoppling
av närvärme
Konvertering (endast reservpanna) av Munsö
skola avvaktas på grund av osäker verksamhet
framöver.
Konvertering av Drottningholmskolan
avvaktas närmare besked om verksamhetens
utveckling.

Gångväg med belysning uppförd vid
exploateringsområde Fredrikstrand.
Upphandling av delsträckan Ekerö strand
kommer genomföras under våren 2022.
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Sammanfattning
Anvisning
Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.
Tekniska nämnden har beslutat om 7 mål och 14 indikatorer för mandatperioden 2019-2022. Per
den sista augusti 2021 bedöms 5 indikatorer helt uppnådda, 9 delvis uppnådda och 0 ej uppnådda.
Målen har ett sammanvägt index med 0,679 år per augusti 2021.
Uppnådda indikatorer 5 av 14
För att ytterligare miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler har vi vid större upphandlingar
med byggentreprenörer föreskrivits att Miljöbyggnad Silver 3.0 ska eftersträvas. Detta har hittills
implementerats på KOM-huset, Ekerö Badhus samt Sanduddens skola. Ekerö kommun ställer dock
ej krav på certifiering.
För att uppnå målen med energieffektivisering gällande fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av
tak, har åtgärder gjorts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Labensky, nytt tak
Munsö skola, nya fönster
Lövhagen förskola, nya fönster
Vallviksvägen öppna förskolan, nya fönster
Kulturhuset, nytt tak (Erskinesalen och biblioteket)
Socialhuset, nya fönster på del av huset (den s.k Läkarvillan)
Bryggavägen 5, nytt tak
Kuskbostaden, isolering av tak samt fönsterbyte
Kommunhuset plan 4, tilläggsisolering tak

Under året har avveckling skett av Stamvägens förskola som positivt bidrar till att minska
energianvändningen i kommunens byggnadsbestånd.
Som en del av kommunens trygghetsatsning har flera fasta installationer utförts i kommunens
utemiljö och vägnät. Bland annat har belysningsförstärkning uppförts vid motionsspår, badplatser,
övergångställen, gångtunnlar och på centralt belägna platser inom Ekerö kommun.
Delvis uppnådda indikatorer 9 av 14
Under 2020 genomfördes två studiebesök för att öka kompetensen inom solcellsområdet.
Under 2020 har även samverkan skett med Järfällakommun som har goda erfarenheter av
solcellsinstallationer.
Just nu pågår ett arbete med att ta fram en solcellsstrategi vilken beräknas färdigställas årsskiftet
2021/2022.
I samband med Next etapp 5 kommer en solcellsanläggning att installeras på tre av kommunhusets
tak. Projektering har genomförts och upphandling pågår. Projektet beräknas pågå mars-november
2021.
Under 2020 har konvertering av oljepannan i Stenhamra hälsocentral genomförts. Följande objekt
kvarstår:
•
•

Bryggavägen 5
Träkvistaskolan

Nya kliv tas i arbetet för en tryggare gång- och cykelväg under 2021.Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och ny gång- och cykelväg längs med Jungfrusundvägen förslås i inriktningsbudget 20222026 på delsträcka. Med mål att skapa en tryggare skolväg planeras även flera åtgärder inom ny
detaljplan för Sandudden skola och i samordningen för ny detaljplan och ny skola vid Bryggavägen.
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Utvecklingen av strandpromenaden från Ekerö C till Fredrikstrand har fortlöpt under året.
Gångbana med belysning är uppförd längs med delsträckan Fredrikstrand. Upphandling av
delsträckan längs med exploateringsområdet Ekerö strand planers till våren 2022.
Som ett led i kommunens utbyggnad av belysning för trygghet vid parkvägar, övergångställen och
trafikerade vägar uppförs närvarobelysning längs med gång- och cykelväg mellan Sandudden och
Jägarstigen 1, en belysningsutveckling om ca 6 km. Anläggningsarbetet planeras starta under
hösten 2021.
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