EKERÖALLIANSEN

Gemensam politisk
plattform
För perioden 2019–2022

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om denna
politiska plattform och avser uppfylla samtliga vallöften fram till valet år 2022.
Olika omständigheter och förändrade förutsättningar kan göra det nödvändigt
att revidera eller skjuta på ett eller flera mål under mandatperioden.
Vid sådant tillfälle ska det alltid ske med Ekerö kommuns medborgares bästa
som grund.

Inledning

Våra grundläggande idéer och värderingar tar sin utgångspunkt i den västerländska
civilisationens kristna och humanistiska tradition som bygger på tolerans och respekt för den
enskilda individen, människors olikhet och originalitet samt lika värde.
Vi är för ett starkt lokalt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet.
Vi vill ge de enskilda individerna och de små gemenskaperna möjlighet att själva forma de
beslut som är avgörande för våra medborgares livskvalité. Vi har tilltro till varje individs
inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv.
Kommunens skyldighet och vår ambition är att tillhandahålla omsorg och stöd till de grupper
och individer som behöver samhällets hjälp i olika skeden i livet. Vi vill samtidigt öka
individens inflytande, möjlighet och valfrihet att själva kunna påverka sin livssituation.

Övergripande vision

I Ekerö kommun är det fantastiskt att bo, leva och verka.
Vi har en av Sveriges absolut finaste natur, kultur och boendemiljöer. Vi värnar om närmiljön
och utvecklar våra öar med omtanke. Våra unika förutsättningar ger oss alla möjligheter att
göra Ekerö kommun trygg och attraktiv för alla åldrar.
Omsorgen om våra barn och äldre är av hög kvalitet och valfriheten är en självklarhet. Våra
skolor är bland de bästa i landet och barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I
Ekerö kommun är det möjligt för alla att skapa en livskvalitet utöver det vanliga – en
livskvalitet som skapas efter egna personliga val och förutsättningar.
Tack vare att vi arbetar för att förenkla och underlätta etablering och regelprocesser finns
ett starkt företagsklimat med en attraktiv koppling till storstadens snabba dynamiska
utveckling.
Vi vill skapa en heltäckande lokal service där småföretagande uppmuntras för att skapa en
levande miljö och många olika typer av arbetsplatser.
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Medborgarinflytande
En fungerande demokrati bygger på kommunikation. Den kan ske genom medlemskap i ett
politiskt parti, medborgarförslag, medborgardialog, fokusgrupper och flera andra sätt.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten där medborgare kan ta del
av den politiska debatten som åhörare.
Genom att involvera våra medborgare tidigt i planeringar vill vi skapa ett öppet klimat där vi
tar tillvara våra invånares kunskap och synpunkter i beslutsprocessen gällande frågor som
berör många t.ex. boende, planfrågor, landsbygdsutveckling, kultur, skola och omsorg.
Ekeröalliansens målsättningar för större medborgarinflytande:
1.
2.
3.
4.

Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser
Utveckla och specificera allmänhetens frågestund (särskilda frågor)
Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning
Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen

Kommunikationer och transporter
En bra trafiksituation är ofta avgörande för att vardagslivet ska fungera. Arbetet med
Förbifart Stockholm pågår, den fjärde filen påbörjas och efter förhandlingar med landstinget
har pendelbåten permanentats. Vi fortsätter vårt arbete med att förenkla vardagens resande
för våra medborgare.
Att fler använder kollektivtrafiken är en förutsättning för en hållbar trafiksituation samtidigt
som kommunen växer. För att etablera möjligheter att använda kollektivtrafiken i vardagen
arbetar vi för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen såväl som i våra ytterområden,
fler pendelbåtslinjer, utökade turer för befintlig pendelbåtslinje och direktbussar till stora
arbetsplatsområden.
Ekeröalliansens målsättningar för ett enkelt resande till, från och inom kommunen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer
Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar
Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden
Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät
Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar
Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i
centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler
7. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen
8. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser
9. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder
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Ett tryggt samhälle för alla medborgare
Ekerö är en av Sveriges säkraste kommuner sett till upplevd trygghet och brottsstatistik.
Samtidigt ser vi hur ökad otrygghet växer fram i andra delar av landet. Lokalmedia
rapporterar om inbrott och ungdomar som inte funnit sin plats i samhället.
Denna mandatperiod kommer vi att intensifiera vårt arbete för att motverka inbrott,
skadegörelse och våld.
Undersökningar visar att en ökad vuxennärvaro även leder till ökad trygghet. Vi kommer
därför genomföra ett gediget arbete för att uppmuntra föräldrar och fler delar av
civilsamhället att engagera sig för ett tryggt samhälle.
Ekeröalliansens målsättningar för att Ekerö fortsatt ska vara en av Sveriges tryggaste
kommuner:
1.
2.
3.
4.

Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan
Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis
Verka för ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser
Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis
effektivare kunna förebygga brott
5. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra
medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan, m fl.
6. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun
7. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring
Brommaplan
8. Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet
9. Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser
10. Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen,
trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.
11. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.

En hållbar integration
För Ekeröalliansen har det alltid varit självklart att bidra, efter vår förmåga, med att ta emot
dem som flyr undan våld och förtryck. Lika självklart har det varit att Ekerö kommun inte vill
bygga utanförskapsområden, vi vill erbjuda verkliga möjligheter till integration. Vårt mål är
att de som kommer hit ska bli självförsörjande inom 365 dagar.
För att lyckas med detta har vi upprättat effektiva rutiner för att de som kommer hit snabbt
ska få en praktikplats, svenskundervisning, samhällsorientering, ett socialt sammanhang och
en bostad.
Vårt arbete för en effektiv integration har resulterat i att vi erbjuder en kommun full av
möjligheter för de nyanlända, men vi är ingen kravlös gemenskap.
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Vi vill skapa mötesplatser som snabbt ger ett kontaktnät och en social gemenskap. Vi
fortsätter vårt framgångsrika samarbete med civilsamhället, idrottsföreningar och enskilda
krafter.
Vi står även fast vid att en hållbar bostadssituation är en förutsättning för en effektiv
integration där vi undviker att skapa utanförskapsområden. Vi bygger inte baracker eller
tillfälliga boendelösningar utan alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte
några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande.
Ekeröalliansens målsättningar för en god integration:
1. Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas
ersättning från Migrationsverket och försäkringskassan för att markera en tydlig
förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka
2. Språkträning via praktik inom kommunens gränser
3. Införa mentorskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer
4. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor
5. Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet
deltagande kan resultera i uteblivet bidrag
6. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur
7. Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts
av tydliga krav på motprestation
8. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit
ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer
vi pausa vårt mottagande

Ekonomi och kommunalskatten
Den ekonomiska politiken syftar till att ansvarsfullt förvalta våra medborgares gemensamma
resurser och ge långsiktig tillväxt. Det är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla och höja
kvalitén i vår kommunala service och möta medborgarnas rättmätiga förväntningar.
De närmaste åren står vi inför en spännande utveckling. Nya trafiklösningar och en
kommunal service i toppklass leder till att vi går ifrån att vara en landsbygdskommun när vi
växer. Det innebär ekonomiska fördelar såsom en ökad skattebas, men även initiala
kostnader för att bibehålla kvalitén i den kommunala servicen samtidigt som vi växer.
Det ställer höga krav på oss som förvaltar den kommunala ekonomin.
Ekeröalliansens målsättningar för en stark kommunal ekonomi:
1. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten
2. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott
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En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum
Våra skolor kan idag mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa
skolkommunerna i landet. Vi vill fortsätta vårt arbete för att erbjuda eleverna de bästa
lärarna, smarta inlärningsmetoder och en effektiv kvalitetsuppföljning. Vi fortsätter vårt
arbete med digitala hjälpmedel i alla skolor för att förenkla elevernas inlärning och minska
lärarnas administration.
Fler fristående skolor behövs för att alla ska kunna välja den skola som passar den enskildes
behov bäst. Lärarna är avgörande för elevernas förutsättningar att uppnå sin fulla potential.
Vi fortsätter arbetet med kompetensutveckling, digitalisering, god arbetsmiljö,
konkurrenskraftiga arbetsvillkor och ett samarbete med universitet för att förstärka
personalförsörjning och kompetensutveckling.
Trygghet, arbetsro och respekt är grundläggande förutsättningar för lärande. I våra skolor
ska det vara nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier.
Ekeröalliansens målsättningar för en skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum:
1. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar
den enskilde bäst.
2. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under
mandatperioden
3. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser
4. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan
5. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)
6. God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska
inslag
7. Stöd till skolor med att främja entreprenörskap
8. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta
elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare
9. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare
10. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda
kunskapsutbyte och kompetensutveckling
11. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare
inlärningsmetoder och minskad administration
12. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser
13. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!
14. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från
hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.
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Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i
Ekerö är en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. Denna mandatperiod vill vi fortsätta
vårt arbete för en äldreomsorg som präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt
bemötande. Vi vill förenkla vårdkontakten för äldre genom att förenkla
biståndshandläggningen och säkerställa fungerande vård på kvällar och helger.
Vi vill erbjuda en mångfald av boenden anpassade för äldre i form av särskilda boenden,
seniorboenden och trygghetsboenden. Vi vill förenkla för dem som vill bo hemma genom
tillgänglighetsanpassning och stöd. Vi kommer arbeta för att bryta den ofrivilliga
ensamheten och skapa mötesplatser över generationsgränser.
Vi vill aktivt stödja aktiviteter för de äldre genom tillgång till olika lokaler. Tekniska lösningar
utvecklas i snabb takt och vi arbetar aktivt för att dessa ska underlätta äldreomsorgen.
För att även fortsatt kunna erbjuda en hög kommunal service och omsorg om våra äldre
fortsätter vi investera och underlättar möjligheterna till ökat användande av välfärdsteknik i
äldreomsorgen.
Ekeröalliansens målsättningar för att Ekerö fortsatt ska vara en av Sveriges bästa
kommuner att åldras i:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bryta den ofrivilliga ensamheten
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering
Verka för trygghetsboenden och seniorboenden
Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna
hemmet
Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik
Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer
Större valfriheten gällande mat inom äldreomsorgen
Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i
hemmet eller i det särskilda boendet.
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Det ska vara enkelt för företag att starta, växa och utvecklas
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar
arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår
gemensamma välfärd.
Ekeröalliansen ser det som en av våra viktigaste uppgifter att underlätta för våra företag att
starta, växa och utvecklas i kommunen eftersom de är en så avgörande del i vår
samhällsutveckling. Under denna mandatperiod vill vi intensifiera vårt arbete för att det ska
vara lätt att starta och driva företag i kommunen.
Ekeröalliansens målsättningar för att det ska vara enkelt för företag att starta, växa och
utvecklas i Ekerö kommun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minska regelkrånglet för företagare
Digitalisera myndighetsutövningen
Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt
Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap
Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv
Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden
Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden
Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen
Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet

Miljöpolitik baserad på konkreta miljöeffekter
Vi har förmånen att kunna stoltsera med några av landets finaste natur- och boendemiljöer.
För att ge även kommande generationer den möjligheten tar vi arbetet mot en smartare och
hållbarare kommun på stort allvar.
Vi har gjort det enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler på sina tak utan bygglov,
vi har infört lokalt kretslopp där allt slam tas till vara och sanerat dåliga avloppssystem för
att värna grundvatten och Mälaren.
Den kommande mandatperioden vill vi intensifiera arbetet för att innovativa lösningar ska
skapa konkreta miljöeffekter och underlätta för alla att göra klimatsmarta val.
Ekeröalliansens målsättningar för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter:
1.
2.
3.
4.

Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.
Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla att göra klimatsmarta val.
Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.
Upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt
kommunens nyproducerade byggnader.
5. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.
6. Miljöanpassa kommunens lokaler.
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7. Inför biobaserad närvärme.
8. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet
9. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen
10. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar

En meningsfull och trygg fritid för alla åldrar
Vi vill erbjuda en meningsfull fritid för alla medborgare oavsett ålder, vare sig du föredrar
fysisk aktivitet eller vill uppleva natur och kultur.
Vi bygger ett badhus för att erbjuda simning som träning och rehabilitering och arbetar för
fler badplatser. För de som föredrar närhet till olika aktiviteter som bollsport, scouterna eller
ridsport satsar vi på fler idrottshallar, en aktivitetspark och samarbetar med ridklubbarna.
För de som vill uppleva natur och kultur har vi byggt ut kulturhuset, erbjuder opera på bio
och värnar om våra två världsarv. Vi vill fortsätta att utveckla våra naturområden genom att
utveckla marken runt kanalen med caféer och mysiga miljöer.
För att främja föreningslivet vill vi ge bra förutsättningar genom fler lokaler som används på
ett effektivare sätt.
Ekeröalliansens målsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invigning av badhuset under mandatperioden
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar
Behålla och utveckla området kring Skå flygfält
Planera för fler idrottshallar
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla
typer av lokaler i kommunen
7. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden
8. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet,
Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar
9. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen
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Bygga och bo
Ekerö ska vara en kommun för människor i alla livets faser. Det ska vara enkelt att flytta hit,
bygga nytt eller bygga till. Vi vill förenkla regelverken och underlätta byggprocesser för de
som bygger. Vi har en stark entreprenörsanda och i planeringen för hur kommunen
utvecklas måste hänsyn tas för att våra lokala företag ska kunna växa.
När vi planerar för nya områden är det viktigt att skapa platser där olika generationer kan
mötas och samtidigt behålla Ekeröandan.
Ekerö kommun har unika kulturmiljöer som bidrar till god livskvalitet för våra medborgare
och är en av alla förutsättningar när vi bygger vårt samhälle. Konst och kultur är självklara
inslag i Kulturens övärld. Bibliotek, teater och kulturskolans aktiviteter är verksamheter som
behöver fokus liksom utsmyckningar och tillgängliga kulturarv.
Ekeröalliansens målsättningar för en kommun med närhet till natur, kultur och service:
1. Förenkla regler och underlätta byggprocesser
2. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra
träffpunkter
3. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion
4. Redan beslutade planer ska genomföras. Därefter försiktig utbyggnadstakt med
hänsyn till befintlig bebyggelse
5. Införa planutskott för detaljplanearbetet
6. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla
7. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen
8. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar
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Sammanfattning av alla Ekeröalliansens mål för
mandatperioden år 2018–2022:

1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser
2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund (särskilda frågor)
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning
4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen
5. Verka för pendelbåtslinjer till fler destinationer
6. Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar
7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden
8. Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät
9. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar
10. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i
centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler
11. Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen
12. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser
13. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder
14. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan
15. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis
16. Verka för ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser
17. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis
effektivare kunna förebygga brott
18. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra
medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan, m fl.
19. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun
20. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring
Brommaplan
21. Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet
22. Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser
23. Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen,
trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.
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24. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.
25. Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas
ersättning från Migrationsverket och försäkringskassan för att markera en tydlig
förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka
26. Språkträning via praktik inom kommunens gränser
27. Införa mentorskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer
28. Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor
29. Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet
deltagande kan resultera i uteblivet bidrag
30. Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur
31. Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts
av tydliga krav på motprestation
32. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit
ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer
vi pausa vårt mottagande
33. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten
34. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott
35. Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar
den enskilde bäst.
36. Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under
mandatperioden
37. 700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser
38. Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan
39. Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)
40. God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska
inslag
41. Stöd till skolor med att främja entreprenörskap
42. Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta
elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare
43. Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare
44. Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda
kunskapsutbyte och kompetensutveckling
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45. Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare
inlärningsmetoder och minskad administration
46. Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser
47. Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!
48. Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från
hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.
49. Bryta den ofrivilliga ensamheten
50. Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
51. Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering
52. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden
53. Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna
hemmet
54. Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik
55. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer
56. Större valfriheten gällande mat inom äldreomsorgen
57. Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i
hemmet eller i det särskilda boendet.
58. Minska regelkrånglet för företagare
59. Digitalisera myndighetsutövningen
60. Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt
61. Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap
62. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv
63. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden
64. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden
65. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen
66. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet
67. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.
68. Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla att göra klimatsmarta val.
69. Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.
70. Upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt
kommunens nyproducerade byggnader.
71. Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.
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72. Miljöanpassa kommunens lokaler.
73. Inför biobaserad närvärme.
74. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet
75. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen
76. Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar
77. Invigning av badhuset under mandatperioden
78. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
79. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar
80. Behålla och utveckla området kring Skå flygfält
81. Planera för fler idrottshallar
82. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla
typer av lokaler i kommunen
83. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden
84. Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet,
Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar
85. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen
86. Förenkla regler och underlätta byggprocesser
87. Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra
träffpunkter
88. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion
89. Redan beslutade planer ska genomföras. Därefter försiktig utbyggnadstakt med
hänsyn till befintlig bebyggelse
90. Införa planutskott för detaljplanearbetet
91. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla
92. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen
93. Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar
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