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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. Alla elever i Ekerö ska få stöd att få de kunskaper som hen behöver för att nå 
sina drömmar. 
 

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 ska kunna mäta sig med övriga kommuner i länet. Vi behöver ändamålsenliga och väl 
underhållna lokaler. Alla barn ska känna sig trygga och välkomna i sin skola. Högre löner och 
karriärmöjligheter för lärare är viktigt för att vi ska kunna konkurrera med övriga skolor i länet.  
 

Det är dessutom av stor vikt att lärare och elever får en god arbets- och lärandemiljö, att Ekerö 
kommun kan ses som en bra arbetsgivare dit man gärna söker sig till. Vi delar synpunkterna att 
förlägga IVG ihop med en högstadieskola men ser tveksamheter i att placera IVG i 
Uppgårdsskolan med tanke på de långa resorna med bussbyten o.s.v. och svårigheter med att 
motivera ungdomarna att vilja fortsätta sina studier. Vi anser att IVG ska ha sin placering i 
centrala tätorten. 
 

Den viktigaste för en kommun med god livskvalitet är att hela kommunen ges långsiktiga 
förutsättningar att utvecklas. Tätort och ytterområden är beroende av varandra för att skapa ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En förutsättning för att vilja och kunna leva 
och bo i ytterområden är att det finns förskolor och skolor i närområdet. För att vi som kommun 
ska kunna erbjuda elever och föräldrar möjlighet till valfrihet och att följa skollagens 
närhetsprincip, krävs en långsiktig satsning på landsbygds-skolor. Vi gör därför en extra satsning 
på att öppna upp Munsö skola under en treårsperiod,  
 

Vi tror att när de barn och familjer som får sina önskemål tillgodosedda och får möjlighet att vara 
delaktiga i sin skolmiljö så kommer den psykiska hälsan öka och fler familjer har möjlighet att bo 
kvar och det kommer att bli mer attraktivt för andra att flytta dit. 
 

För att elever och föräldrar ska våga välja Munsö skola behövs det en ordentlig satsning för att 
visa att detta är en långsiktig satsning. Vi vill starta ett utvecklingsarbete med stöd av pengar från 
Likvärdig skola. En projektledare anställs för att driva ett utvecklingsarbete om hur Munsö skola 
och förskola samt Adelsö förskola kan använda sig av sin unika miljö som en världsarvsskola och 
utveckla den profilen med syfte att stärka kvaliteten i skolan och öka attraktionskraften i skolan. 
Detta ska göras i samverkan med föräldrar, skolpersonal, samt föreningsliv och näringsliv i 
närområdet. 
 

Vi vill även göra en liknande satsning på Sundby skola och förskola för att öka attraktiviteten 
även i den skolan som står inför hot om nedläggning när skolkapaciteten i tätorten ökar. Vi vill 
värna mångfalden i skolutbud och friheten att välja skolform. 
Vi vill även att förvaltningen ser över finansieringsform för skolenheter på landsbygden. Istället 
för att skolor läggs ner vill vi ha en beredskap för att övergå till anslagsfinansierade skolenheter 
om inte elevunderlaget räcker till. I det korta perspektivet krävs dock att strukturpengen höjs för 
Munsö skola för att åter kunna öka attraktiviteten så att fler elever väljer skolan. Då kommer 
strukturbidraget gradvis kunna minska. 
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Intäkts- och kostnadsökning för barn- och utbildningsnämnden 
 
Intäktsökningar 2021 2022 2023 
Statsbidrag för likvärdig skola 3 000 000 2 970 000 2 970 000 
Minskning av kontot vid felavhjälpning TN 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Kostnadsökningar    
Återstart Munsö Skola - 2 000 000 - 2 600 000 - 1 800 000 
Vaktmästeripool/Fixarjour - 3 000 000 - 3 000 000 - 3 000 000 
Avvakta flytt IVG - 600 000 - 1 900 000 - 1 900 000 
Uppräkning löner - 1 500 000 - 530 000 - 665 000 
Ingen omdisponering av resurser  - 3 400 000  
Utbildning för personal vid fritidshem och 
förskola 

- 500 000 - 500 000 - 400 000 

Utökning av elevhälsa - 2 600 000 - 1 200 000  
Ökad lärartäthet och fler utbildade pedagoger - 5 600 000   
Summa: - 9 800 000 - 7 360 000 - 1 795 000 
 

Socialnämnden 
 

Ekerö kommun ska vara en bra och välkomnande 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.   
 

Vi anser att stödet inte bara ska handla om att ge de äldre stöd för att kunna bo kvar hemma så 
länge som möjligt. Det ska finnas en valfrihet som gör att man även som äldre eller 
omsorgstagare kan känna sig trygg. Ekerö måste kunna erbjuda många olika boendeformer och 
många olika former av stöd. Det ska vara tryggt och värdigt att åldras i Ekerö. Till skillnad mot 
Ekeröalliansen väljer vi därför att minimera neddragningar och effektiviseringar, som gör att 
personal inte behöver springa snabbare och de äldre och funktionsnedsatta inte behöver stå för 
notan på ett eller annat sätt.   
 

Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en s. k .”Fixar-jour”, d.v.s. någon 
som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Den satsning som vi gör på 
vaktmästare för kommunens fastigheter kommer även att inkludera denna typ av fixarjour för 
äldre och utförs via vaktmästeripoolen. 
 
Många äldre önskar komma till ett mindre boende gärna med gemensamhetslokaler, som ger 
möjlighet till socialt umgänge. Denna typ av boende saknas i kommunen idag. Behovet av 
boendealternativ dit den äldre kan flytta när vederbörande fortfarande är relativt frisk och pigg 
behöver tillgodoses även i de lokala centra, oavsett fas i livet. 
 

Flera kommundelar saknar samlingslokaler för unga och äldre, det vill säga lokaler dit de kan gå 
för att umgås, läsa, spela spel eller delta i en aktivitet eller kurs. Stockbygården i Stenhamra och 
före detta Fabriken är goda exempel på hur sådana lokaler kan organiseras och drivas.  
 
Till skillnad mot Ekeröalliansens förslag väljer vi att behålla den öppna verksamheten vid 
Stockbygården, för vi vet att den samverkan som sker mellan olika föreningar och kommunens 
öppna verksamhet är fantastisk och det vore olyckligt att inte ta den tillvara.  
 



3 
 

Vi ser gärna att det byggs ett centralt beläget allaktivitetshus för att skapa en naturlig 
samlingsplats för såväl unga som äldre i Ekerö och väljer därför att göra ett tillägg i 
investeringsbudgeten på 60 .mnkr 
 
Undersökningar visar att nyttan av gymträning för äldre är påtaglig och ger hög livskvalitet och 
välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt även vid hög ålder. Vi föreslår därför att ett 
friskvårdsbidrag till äldre inrättas. 
 
Intäkts- och kostnadsökningar för Socialnämnden 

 
Intäktsökningar 2021 2022 2023 
Delegationsordningen från landstinget 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Nya utbetalningsrutiner Hemtjänst 4 000 000   
Kostnadsökningar    
Samnyttjande av lokaler (vid Stockbygården) - 374 000 - 2 950 000  
Ingen avgift för förbrukningsartiklar inom vård 
och omsorgsboende 

- 380 000 - 380 000 - 380 000 

Bibehållande av matlådspris - 100 000 - 100 000 - 100 000 
Reviderade riktlinjer äldreomsorg - 6 420 000 - 2 850 000  
Samnyttjande av dagliga verksamheter - 2 209 000 - 2 209 000 - 2 209 000 
Snöskottning för pensionärer - 200 000 - 200 000 - 200 000 
Anställning av en sjuksköterska - 600 000 - 600 000 - 600 000 
Ingen neddragning hemtjänst - 1 154 000 - 385 000  
Förändringar ersättningsnivåer äldreomsorg - 300 000 - 3 265 000 - 2 250 000 
(Matproduktion vård och omsorgsboende) - 300 000   
Förändringar anslag/nedsättningsnivåer – 
funktionsnedsättning 

- 1 992 000 - 2 550 000 - 2 100 000 

Friskvård för pensionärer - 800 000   
Funktionsnedsättning korttidsvistelse i egen 
regi (Knalleborgs korttidshem) 

- 1 992 000   

Summa: - 8 821 000 - 11 489 000 - 3 839 000 

Kultur och fritidsnämnden 
 

Öpartiet vill att kommunen tar väl vara på sina världsarv och kulturskatter och utveckla dem. 
Kulturens övärld är också av stort intresse för externa besökare vilket kräver marknadsföring och 
rikhaltig information. Det finns ett behov av turistinformation, både som ett stationärt 
informationscentrum i tätorten och med informationstavlor på en mängd platser. Kulturen ska 
självklart genomsyra all verksamhet i kulturens övärld. Kultur har en dokumenterad stärkande, 
läkande och fördjupande inverkan på oss människor. Därför vill vi kraftigt öka anslagen till kultur 
och investera i ett allaktivitetshus år 2023. 
 
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, ger en meningsfull fritid och förebygger sociala problem på 
sikt. 
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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. Vi måste därför se till att kunna erbjuda lokaler där det behövs och medel för 
behoven. 

Lokaler för ungdomar 
 

Vi vill även 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 måste också arbeta för att våra unga flyktingar och 
invandrare får träffa andra ungdomar även utanför skolan och idrotten. 
 

Idrottsföreningar 
 

Våra idrottsföreningar har en stor betydelse för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och 
välbefinnande. Kroppskultur d v s idrott i alla former vare sig den är organiserad eller spontan ger 
också långsiktiga hälsofördelar, både för individen och för samhället. Förutom den 
prestationsinriktade idrotten är det viktigt att motion, spontanidrott och friluftsaktiviteter får 
stort utrymme, och att både yngre och äldre kan delta. Vi vill höja aktivitetsstödet till 
idrottsföreningarna. 
 

Kulturhuset 
 

Det är dags att biblioteket i centrum äntligen får bli det kulturhus som planerades för över 15 år 
sedan, detta kräver investeringar och snabba beslut, planer finns redan. 
 
Intäkts- och kostnadsökning i kultur- och fritidsnämnden 

Intäktsökningar 2021 2022 2023 
Söka bidrag för kulturskolan 300 000 300 000 300 000 
Söka statsbidrag skapande skola 500 000 500 000 500 000 
Kostnadsökningar    
Ingen höjning av avgifter på kommunens 
lokaler och anläggningar 

- 400 000 - 400 000  

Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet 
och minska avgifterna 

- 300 000 - 300 000  

Öka verksamhetsstödet - 100 000 - 100 000 - 100 000 
Ytterligare kvalitetsstärkande insatser 
fritidsgårdarna 

- 100 000 - 150 000  

Kulturmiljövård - 40 000 - 130 000  
Ingen neddragning föreningsstöd - 200 000 - 200 000  
Höjt föreningsbidrag - 200 000   
Ingen neddragning inom kulturhus och 
bibliotek 

- 100 000 - 50 000 - 50 000 

Summa: - 640 000 - 480 000 550 000 
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Byggnadsnämnden 
 

Öpartiet har ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Boendet betyder mycket för livskvalitén 
och att nekas bygglov utan rimlig grund kan påverka familjer mycket negativt. En del har hänt 
sedan vi kom med i politiken för 14 år sedan, men vi är inte nöjda. Medborgarna måste kunna 
uppleva handläggningen av bygglovsärende som rättvis, logisk och begriplig. 
 

Ekerö behöver en stadsarkitekt, oberoende av politiska inriktningar, med en bred kunskap och 
erfarenhet av miljö, estetiska och byggnadstekniska värden. 
 

Om Ekerö kommun skall kunna utvecklas med förutsättningarna att vara en levande landsbygd 
av småstadskaraktär krävs väl genomtänkta långsiktiga planer i vilka innevånarna skall vara 
aktivt delaktiga, det är en viktig demokratisk fråga att politiken och tjänstemännen i nära dialog 
med invånarna bygger framtidens Ekerö. Vi anser att en samhällsbyggnadsnämnd är bäst 
lämpad att genomgripande och översiktligt forma framtidens Ekerö. 
 

Intäkts- och kostnadsökningen för Byggnadsnämnden 

Intäktsökningar 2021 2022 2023 
Höjning av självtäckningsgraden, 
byggnadsnämndens taxa från ca: 78% till 80% 

300 000 300 000 300 000 

Kostnadsökningar    
Anställning av stadsarkitekt - 500 000 - 1 000 000 - 950 000 
Summa: - 200 000 - 695 000 - 650 000 

Miljönämnden 
 

Öpartiet vill att Ekerös miljökontor ska fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö i Ekerö i 
enlighet med modern vetenskap. Vi ligger mitt i östra Mälarens vattenskyddsområde och det 
Ekerö kommuns miljökontor arbetar med påverkar dricksvattenkvaliteten för hela 
Stockholmsområdet. Kontoret ska även vara ännu mer delaktigt i kommunens Agenda 2030-
arbete samt Parisavtalet, särskilt vad gäller klimatanpassningen av Ekerö. Det är viktigt att 
prioritera arbete med att få bort mikroplaster och verka för en giftfri miljö. 
 

Plaster har utgjort en stor del av vår vardag men nu riskerar vår värld att kvävas av plaster i jord, 
sjöar och hav med oöverblickbara konsekvenser för allt levande, så även i vår del av världen. Det 
är därför av stor vikt att vi på alla sätt minimerar risken att plaster kommer ut i kretsloppet. I 
konstgräsplaner utgör fragmenterade bildäck eller i bästa fall mindre giftigt gummi basen, detta 
måste naturligtvis upphöra då främst de förstnämnda innehåller giftiga och 
reproduktionsstörande ämnen och snarast ersättas med miljövänliga material. Även om det 
vidtas åtgärder via fällor för att minimera risken att mikroplaster lämnar konstgräsplaner är inte 
detta tillräckligt då det trots dessa åtgärder kan komma ut via kläder och skor. 
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Intäkts- och kostnadsökningen för Miljönämnden 

Intäktsökningar 2021 2022 2023 
En politisk nämnd mindre 340 000 340 000 340 000 
Kostnadsökningar    
Återinrättande av grovsopshämtning - 500 000 - 500 000 - 500 000 
Summa: - 160 000 - 160 000 - 160 000 

Tekniska nämnden 
 

Öpartiet föreslår att nuvarande Tekniska nämnden byter namn till Samhällsbyggnadsnämnden 
för att skapa en effektivare organisation. 
 

Syftet med en mer omfattande Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) är att nämnden ska ha 
helhetsansvaret och större rådighet i det långsiktiga samhällsbygget. Vi vill att den nya nämnden 
ska arbeta utifrån Vision – Dialog – Förankring – Genomförande, där kommunikation får en hög 
prioritet. Målet är att kommunen ska utvecklas i alla delar och tillsammans med lokalsamhället. 
 

Gång och cykelvägar 
 

Kommunen måste satsa mer på gång och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som 
väljer att cykla på våra 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. 
 
Klimatinvesteringar 
 

Vi vill att solceller installeras på samtliga befintliga och kommande kommunala fastigheter samt 
att kommunens fordonspark enbart innehåller i första hand elfordon och i andra hand 
hybridfordon. 
 

Intäkts- och kostnadsökning för Tekniska nämnden 

Intäktsökningar 2021 2022 2023 
Ändring av lekplatsplan 2019/2025 Adelsö 1 250 000   
Statsbidrag solceller 500 000 500 000 600 000 
Kostnadsökningar    
Ingen besparing av de kommunala 
utemiljöerna 

- 590 000 - 825 000 - 825 000 

Ingen nedläggning av de kommunala baden vid 
Kärsgatan och Adelsö 

- 55 000 - 55 000 - 55 000 

Anläggning av ute gym på Adelsö - 500 000   
Summa: 605 000 - 380 000 - 380 000 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens övergripande ansvar är styrning och ledning, övergripande ekonomiskt 
ansvar samt personalansvar. Kommunstyrelsen har vidare ett strategiskt ansvar för kommunens 
långsiktiga utveckling i och med Kommunstyrelsens samordnande och beredande ansvar. 
 

Hållbarhet och Demokrati och vitalisering  
 

För att kunna arbeta mer visionärt och framtidsinriktat anser vi att mer fokus ska läggas på att 
samordna arbetet med hållbarhet och dialog över alla kommunens verksamheter och 
ansvarsområden. Vi behöver ta fram strategier kring miljö, klimat, demokrati, hälsa, jämställdhet 
och likvärdig utbildning. De strategier som redan finns framtagna, hållbarhetsstrategi samt 
trafikstrategi ska lyftas upp till beslut för att kunna jobba med frågorna på ett tydligt och 
genomtänkt vis. 
 

Dagvattenstrategin och energistrategin borde också vara redo för antagande inom kort. 
Stockholmsregionen har tagit fram en klimatfärdplan och vi behöver även ta fram lokala och 
regionala klimatanpassningsstrategier som bygger på den nationella strategin för 
klimatanpassning. 
 

Kommunen måste vidga medborgarinflytandet. Detta ökar en sund dialog mellan 
kommuninnevånarna och politiken vilket gör ett gott samhälle där människor kan engagera sig 
och ges möjlighet till reellt inflytande. 
 

Intäktsökning från Kommunstyrelsen 

Omfördelning av årets resultat 2021 2022 2023 
År 2021 1,5% , 2022 1,6%,  2023 0% 27 189 900 29 472 900 13 175 000 
Minska kommunstyrelsens budgetmarginal 9 000 000 3 000 000 5 000 000 
Summa 36 189 900 32 472 900 18 175 000 

 

Årets resultat 2021 2022 2023 
Summa: 18 534 000 18 560 710 0 

Tillägg till investeringsbudgeten 

Investeringar med utökad ram  
Allaktivitetshus med tillhörande idrottshall 2024 60 000 000 
Installation av solceller 2021 2 500 000 
Installation av solceller 2022 2 500 000 
Installation av solceller 2023 3 000 000 
Summa: 68 000 000 
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