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Öpartiets yrkanden till driftbudget 2018
Barn och utbildningsnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i.
Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner, inte bara när det gäller
grundskolan utan även se till att våra elever klarar sig på gymnasienivå. För att bli det måste vi ha
små barngrupper och fler behöriga och inspirerande lärare. Vi behöver ändamålsenliga och väl
underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga i sin skola.
Högre löner och karriärmöjligheter för lärare samt fria måltider är viktigt för att vi ska kunna
konkurrera med övriga skolor i länet och för att den svenska skolan i Ekerö ska fungera bra
framöver. Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en så god arbets- och lärandemiljö
att Ekerö kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig.
Ökad lärartäthet
Ekerö kommun har idag låg lärartäthet, under riksgenomsnittet. Lärartätheten och andelen
behöriga lärare är viktiga faktorer för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.
Därför behöver vi fler behöriga lärare. Öpartiets mål är att Ekerö kommun åtminstone ska kunna
mäta sig med övriga kommuner i länet.
Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger

- 4000

Höjda lärarlöner

- 1500

Fria måltider för lärare

- 500

Fler sommarjobb till ungdomar

- 500

Utökning av elevhälsan

- 900

Konsultuppdrag för att utreda varför våra gymnasieelever inte klarar sina
gymnasiestudier

- 250

- 7650

Socialnämnden

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla. Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den
hjälp och den omsorg hen behöver. De äldre på Ekerö blir fler och fler. Många är friska men
åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen
måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.
Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö.
Fixar- Malte
Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, d.v.s. någon som
kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Detta skulle kunna vara en inslussning i
arbetslivet för våra asylsökande.
Friskvård i stället för sjukvård
Många studier visar att styrketräning ger bra resultat för äldre. Det bidrar till en bättre hälsa för
seniorer och kan därmed kunna sänka kostnaderna i vården. Öpartiet vill därför satsa på mer
friskvård till äldre.
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Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar jour

- 250

Snöröjning till äldre

- 200

Friskvårdsbidrag för kommunens pensionärer

- 800

- 1250

Kultur och fritidsnämnden

Öpartiet vill att kommunen tar vara på sina kulturskatter och utvecklar dem.
Kulturen ska självklart genomsyra hela verksamheten i kulturens övärld.
Kulturskola med individuell undervisning
Barn och unga är vår framtid. Genom att både satsa på ett större programutbud av professionella
kulturutövare för barn och unga och det pedagogiska arbetet kulturskola och skola, skapar vi en
inspirerande uppväxtmiljö för alla, och förebygger sociala problem på sikt.
Stödet till kulturföreningarna
Idag finns det ett stort antal kulturföreningar i kommunen. De är ofta den största kraften vad
gäller initiativ och kreativitet på kulturområdet. Varje investerad krona i en kulturförening ger
mångfalt igen.
Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på oss människor.
Därför vill vi kraftigt öka anslagen till kultur.
Lokaler för ungdomar
Vi har en nollvision för alkohol- och drogbruk bland våra ungdomar. Öpartiet vill därför satsa på
fler lokaler i alla delar av kommunen. De ska också rymma verksamhet för de ungas egna initiativ.
Idag finns ”ungdomsgårdarna” lite varstans, inte bara i fysiska byggnader. Därför är det viktigt att
fritidsledarna följer ungdomarna. Utåtriktad verksamhet för att uppmuntra ungdomarna måste
göras. Vi ska också arbeta för att våra unga flyktingar och invandrare får träffa andra ungdomar
även utanför skolan och idrotten.
Idrottsföreningar
Våra idrottsföreningar har stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och
välbefinnande. Förutom den prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott
och friluftsaktiviteter får stort utrymme, och att både yngre och äldre deltar.
Ett aktivt föreningsengagemang bidrar – oberoende av inriktning – till hälsa och välbefinnande.
Öpartiet vill höja aktivitetsstödet till idrottsföreningarna.
Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna

- 100

Öka verksamhetsstödet

- 300

Ökat stöd till studieorganisationerna

- 100

Ökat stöd till kulturverksamheten

- 100

Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar

- 100

Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna

- 300
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Barnkultursatsning

- 200

Utredning turistinformationscentrum

- 100

- 1300

Byggnadsnämnden
Bygglov
Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvaliten och
att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt sedan
Öpartiet kom med i politiken för 11 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna
uppleva handläggningen av bygglovsärende som rättvis, logisk och begriplig.
Av byggnadsnämndens lagda budgetförslag framgår att personalförstärkningar behöver göras
och därmed lägger Öpartiet en summa för detta.
- 600

Personalförstärkningar

- 600

Tekniska nämnden
Gång och cykelvägar
Kommunen måste satsa mer på gång och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som
väljer att cykla på våra tät trafikerade bilvägar utgör både en fara både för sig själva och för övrig
trafik. Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet
för cyklister och en attraktion för turister. Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning
där sådana saknas. Det är många kommuninvånare som i stället för att skjutsas i bil skulle välja
att cykla om det fanns belysta cykelvägar.
Vår miljö
Vi ska leva upp till begreppet ekokommun i praktiken och inte bara som läpparnas bekännelse i
valtider. Det kostar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste det få göra. Vi
föreslår därför att Ekerö kommun ska införa ett testprojekt med uppsättning av solcellsgatlyktor
mellan Tappström och Träkvista, för att minimera kostnaderna på sikt.
Grovsopshämtningen
Öpartiet anser att grovsopshämtningen ska vara kvar inom budgetramen för den ordinarie
avfallstaxan. Vilket inte ska leda till extrakostnader för våra kommuninvånare. Det är av största
vikt att inför ändring av beslut för grovsopshämtningen, att det sker en ordentlig utredning
utifrån miljöaspekter och konsekvenser för kommunens medborgare.
Bevara grovsopshämtningen inom budgetramen för avfallstaxan

-600

Laddstolpar för elfordon
Vi föreslår inköp och installation av så kallade semi-snabbladdare då dessa är betydligt billigare
än snabbladdare. Dessa kan lämpligen placeras vid våra infartsparkeringar.
-225

Laddstolpar
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Omfördelning av årets resultat 0,6%

9625

Kommunstyrelsen
Beställar- Utförarorganisationen skrotas.
Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam
och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen. Avvecklingen av systemet möjliggör
besparingar, bl.a på den centrala organisationen. Den nya organisationen ska öka medborgarnas
möjligheter att vara med att påverka.
Demokrati och vitalisering
Kommunen måste vidga medborgarinflytandet. Idag finns ett stort motstånd från de styrande
partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många
goda idéer aldrig kommer fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet
till inflytande.
Trafik
Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av
kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas. Fler nya bussturer och
färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång och cykelvägar byggs
upp. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum.
Simhall
Det har i över 40 års tid diskuterats om införandet av ett badhus och det har framkommit att
befolkningen nöjer sig med en simhall inte ett äventyrsbad. Öpartiet vill gärna se att en simhall
uppförs i Ekerö kommun. Vi avvaktar därför ett politiskt beslut gällande Ekerö Arenas förslag till
utbyggnad.
Kommunledningskontoret förändring av beställar/utförarorganisation

2000

2000

Investeringsbudget
Cykelbanor/belysning

- 1000

Testprojekt solcellsgatlyktor mellan Tappström och Träkvista

- 1100

Utredning av spårbunden trafik

- 500

Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2019 - 2022
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2600

