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Programförklaring 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om denna politiska 
plattform och avser arbeta intensivt med dessa frågor under hela mandatperioden.  Vi har satt 
upp inriktningar och målsättningar för varje områden. Områdena står i bokstavsordning utan 
inbördes rangordning. 

Vi lever i en orolig tid och vi går in i mandatperioden med krig i vårt närområde och hög 
inflation. Förutsättningarna kan förändras under mandatperiodens gång vilket gör att fokus och 
prioriteringar kan behöva ändras. Vid en sådan situation ska det alltid ske med Ekerö kommuns 
invånare bästa som grund. 

Våra grundläggande idéer och värderingar tar sin utgångspunkt i den liberala västerländska 
civilisationens kristna och humanistiska öppna 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, öppet mot omvärlden, 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 kommuninvånares livskvalitet. 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.  
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Övergripande vision 

Kommuninvånarna ska känna sig stolta över vår kommun! När Ekerövägen breddas och 
Förbifart Stockholm färdigställs kommer Mälaröarna att ha ett unikt geografiskt läge som gör 
vår kommun ännu mer attraktiv för både företag och nya kommuninvånare. Det är viktigt för 
Mälaröalliansen att utveckla kommunen för att möta framtidens efterfrågan och möjligheter. Vi 
vill fortsätta att utveckla Mälaröarna till en plats där alla kan trivas, är trygga, kan utvecklas och 
känna frihet under hela livet. Vi ska ha landets bästa skolor, vi ska vara en förebild i 
klimatomställningen och varsamt utveckla kommunen till en vacker småstad med levande 
landsbygd.  

Alla barn ska lyckas i skolan eftersom barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Ekerö 
ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i, och alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan. Att 
barn får förutsättningarna att lyckas utifrån sina förutsättningar når vi bland annat genom ökad 
NPF-kompetens, fokus på elevhälsan och Närvaroteamet, samt att rekrytera och behålla 
duktiga lärare, och att stärka barnens lärmiljöer. 

Ekerö kommun ska vara en förebild i klimatomställningen och ta vårt gemensamma ansvar för 
att Sverige når målen enligt Parisavtalet. Vi behöver bland annat arbeta med klimatsmart och 
grön upphandling, laddinfrastruktur, energieffektivisering, matsvinn och elproduktion. Vi ska 
värna vår natur och vårt vatten. Välmående närmiljö är av största vikt, bland annat ska vi arbeta 
för biologisk mångfald och ytterligare förbättrad vattenkvalitet.  

Mälaröarna är en fantastisk plats att bo på i Stockholms län, med direkt närhet till vår vackra 
huvudstad, med en karaktär präglad av landsbygd. Kommunen växer kraftigt de närmaste åren 
och kommer att utvecklas mot vår vision av vacker småstad med levande landsbygd. 
Utvecklingen ska präglas av måttfullhet och gestaltning där hållbarhet ges stor betydelse. Vi ska 
satsa på förbättrad framkomlighet och trygghet genom nya gång- och cykelvägar, nya 
busslinjer, vägtrafiklösningar och fler infartsparkeringar. 

Vi vill lyssna på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer. Vi måste öka tilliten och 
förtroendet mellan politikerna och kommuninvånarna genom att vara nyfikna på varandras 
idéer, lita på kommuninvånarnas erfarenheter och lojalitet mot öarna, samt ta vara på det för 
att få fram bästa möjliga beslut. Besluten ska fattas så nära invånarna som möjligt, därför vill vi 
bjuda in till dialog inom exempelvis planarbetet. 

Ekerö kommun har en sund och balanserad ekonomi. Det är av största vikt att det förblir så. De 
pengar som kommunen får in från kommuninvånarna, staten och från markförädling ska 
användas på ett effektivt sätt.  Varje skattekrona värnas med noggrann kostnadsstyrning. 
Genom att fortsatt ha en ansvarsfull ekonomisk politik står vi rustade för kommande 
utmaningar.  

Med pågående konflikter i världen och klimatförändringar behöver vi även bygga upp 
civilförsvaret och skapa en god beredskap för att skydda invånarna på Mälaröarna.  
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Bostad- och samhällsutveckling 

Vi vill varsamt utveckla tätortsområdena så att de får en småstadsprägel samtidigt som de 
fortsätter vara naturnära.  Vid nybyggnation ska gestaltningen ges stor vikt, vi ska bygga 
vackert, hållbart, energieffektivt och tryggt. Vid tätortsbebyggelse ska vi ha höga krav på: 
hållbarhet, byggnation i hållbara material, gestaltning, bevarandet av årsringar, trygghet, 
varierande höjder på husen med maximalt 3–5 våningar och blandade upplåtelseformer, gröna 
tak där det fungerar, grönytefaktorer, kulturutsmyckningar och mötesplatser för alla. 

För att bättre styra hur och var utvecklingen av bostäder, företagarområden och service ska 
ske, vill vi skapa en långsiktig plan för att äga mer mark som vi sedan kan styra med 
markanvisningar. En del i den långsiktiga planeringen är att kommunen har ett större fokus på 
trafikplanering både för motortrafik, cykel och gående. Att trafiken flyter smidigt är också en 
del i att stärka hållbarheten. 

Samtidigt som vi vill utveckla vår kommun, vill vi också bevara vår natur och vår landsbygd. Det 
är viktigt att man kan bo och verka i hela kommunen. Vi ska möjliggöra byggnation utanför 
detaljplanerat område och tillåta gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som bygger 
på modern teknik. Landsbygden ska utvecklas i takt med serviceutbud och trafiksituation, 
anpassas efter natur och befintlig bebyggelse, samt ta hänsyn till invånarnas behov och 
önskemål. Alla delar i kommunen ska utvecklas varsamt och efter sina olika villkor.  
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Fritid, kultur och idrott 

Hälsa och livskvalitet är nära förknippat med ett rikt utbud av aktiviteter, idrott och kultur för 
alla åldrar. Kultur, fritid och idrott berikar människor och bidrar till ökad hälsa. Därför ska alla, 
oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån sina önskemål och förutsättningar, kunna ta del av ett 
starkt fritids- och kulturutbud i vår kommun. 
 
Vi vill stärka stödet till föreningar och utveckla samverkan mellan kommunen och 
föreningslivet. Föreningslivet ger ett värdefullt mervärde till kommunens verksamheter. 
Kommunen ska fortsätta att prioritera föreningslivet med fokus på barns och ungas 
fritidsaktiviteter, men vi vill också stödja föreningsliv som riktar sig särskilt till äldre. 

Utvecklingen av Ekebyhovsdalen ska ske i dialog med kommunens invånare och med hänsyn till 
den jordbruksmark som finns där. Jungfrusundsåsen ska skyddas, och tillsammans med 
Ekebyhovsdalen ska området utvecklas för rekreation, fysisk aktivitet, friluftsliv och 
kulturupplevelser. 

Vi behöver fortsatt hjälpa de föreningar som har behov av anläggningar av olika slag, Vi vill att 
det finns lek- och aktivitetsplatser för allmänheten i alla kommundelar. Använda området kring 
Skå flygfält till ljudintensiva aktiviteter som exempelvis motorsportaktiviteter och skjutbana. 

Vi vill också arbeta med ”Upplev vår övärld – natur och kultur” som vision, för att öka 
kännedomen om Mälaröarna hos både kommuninvånare och besökare. Vår kommun är unik 
med två världsarv, Drottningholm och Birka/Hovgården. Tillsammans med lokala näringsidkare 
och föreningar ska vi utveckla Birka/Hovgården och besöksnäringen i andra delar av 
kommunen. Öka tillgängligheten med exempelvis bättre parkeringsmöjligheter och förbättrad 
besöksinformation.  

Våra kulturmiljöer är fantastiska och det är av största vikt att vi har goda relationer till Hovet, 
Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk i bevarandet och utvecklandet 
av dessa unika miljöer. 
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Integration 

Vi tycker det är självklart att Sverige ska vara en välkomnande famn för människor från 
krigshärdar, konfliktområden och de som flyr naturkatastrofer. Alla som kommer till vår 
kommun ska välkomnas och vi ska gemensamt se till att nyanlända integreras i vårt samhälle.  

Vi, precis som hela Sverige, behöver en hållbar integration. Vår övertygelse är att arbete alltid 
ska löna sig bättre än bidrag och att jobb är nyckeln till en fungerande integration. Därför vill vi 
möjliggöra för våra nyanlända att snabbt få ett meningsfullt arbete, lära sig svenska språket, 
hjälpa familjer att kunna skaffa en bra bostad och att barnen får en bra start i förskola och 
skola. Vi ska undvika tillfälliga bostäder som modulhus, baracker eller liknande, för att undvika 
bostadssegregation.  Vi ska stötta civilsamhället och föreningar för en bra integration. 
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Klimat och miljö  

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Genom ständig teknikutveckling och att vi 
anpassar våra beteenden på smarta sätt kan vi uppnå en på flera sätt mer hållbar livsstil, som 
värnar både klimat, frihet och livskvaliteter. Ekerö kommun ska ta sitt ansvar och bidra till att 
Sverige når Parisavtalet. Vi vill att Ekerö ska vara en kommun där tillväxt, cirkulär ekonomi och 
god hushållning med ändliga resurser går hand i hand. Vi ska vara en förebild när det gäller 
miljö och klimatarbete. 

Ekerö kommun ska aktivt arbeta för att bli klimatneutral till 2040. Redan till 2030 ska vi ha tagit 
stora och mätbara kliv mot en klimatsmart och hållbar drift av kommunen. Vi vill driva en 
resultatinriktad miljö- och klimatpolitik, grundad i utveckling och innovation med 
kravställningar på leverantörer. Vi ska bidra till att hejda klimatförändringarna, men inte 
utvecklingen. Vi vill vara möjliggörare och lyfta fram positiva förebilder. Därför behöver vi ha 
tydliga mål och strategier för den kommunala verksamheten med utgångspunkt i den 
kommunala rådigheten. Genom regelbunden uppföljning skapar vi tydlighet för 
kommuninvånarna hur arbetet fortskrider. 

Hur vi som konsumenter väljer påverkar miljön. Kommunen är en stor konsument och vi vill 
därför att kommunen ska upphandla miljö- och klimatsmart. Maten som serveras i kommunen 
ska vara närproducerad, säsongsbetonad, hållbar och gärna ekologisk. 

Vår fantastiska natur, landsbygdslandskap och vatten är en av Mälaröarnas största tillgångar. Vi 
ska fortsätta vara Stockholms gröna lunga. Vi vill värna naturen genom utökad skyddad mark, 
skogsvård av kommunalt ägd skog och stort fokus på biologisk mångfald. Vi måste fortsätta det 
aktiva arbetet för att Mälaren ska bli renare och friskare, bland annat genom modern och 
hållbar avlopps- och dagvattenhantering. 

Avfall är resurser som kan användas flera gånger. Att minimera avfallsmängderna genom att 
dela, laga, byta och låna produkter ger stora klimatvinster. Målet är att ställa om samhället mot 
en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.  
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Kommunens beredskap 

Frågor om samhällets beredskap och fysisk planering för kriser har blivit mer aktuellt efter 
pandemin och med pågående konflikter i världen och klimatförändringar. Vi behöver bygga upp 
civilförsvaret och skapa en god beredskap för att skydda invånarna på Mälaröarna. Vi behöver 
därför god kommunal fysisk planering för beredskap och klimatanpassning, samt öka 
samverkan med myndigheter som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt Länsstyrelsen. Vi ska säkerställa kommunens informationssäkerhet och 
beredskapsförmåga vid cyberattacker. 
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Näringsliv och jobb 

Våra drygt 4 000 företag i kommunen är viktiga för välfärden och skapar ett levande dynamiskt 
samhälle. Vi måste värna näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för att starta nya 
företag och för befintliga att utvecklas. Vårt mål är att bli en av Sveriges mest företagarvänliga 
kommuner och vi har en vision om att kunna bli Stockholmsområdets ”Greenhub” med fokus 
på företag i tillväxtbranscher som exempelvis greentech, hållbar stadsbyggnad, IT och 
innovation, elflyg och bränslecellskraftverk.  

Att kommunen har en hög servicegrad är viktigt för att bli mer företagarvänliga. Lyhördhet, 
enkelhet och snabbhet i handläggningen, samt hög kompetens hos de tjänstemän som möter 
företagen är prioriterat. Fortsatt förenkling och digitalisering av tjänster behövs med en enklare 
kontaktingång för företagare som vill kontakta kommunen. Näringslivsenheten och deras 
uppdrag kan även behöva en större översyn. Dialog mellan det lokala näringslivet och 
kommunen måste bli bättre. Vi måste skapa flexiblare detaljplaner som medger förtätning och 
småskaliga verksamheter. 
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Seniorer 

Våra äldre som byggt upp vårt samhälle förtjänar den största respekt och omtanke. Vi har idag 
en hög kvalitet i vår äldreomsorg, men vi låter oss inte nöjas utan vi vill bli ännu bättre. Fler 
insatser kan göras för att våra seniora invånare ska få ett tryggt liv, en aktiv fritid och en större 
frihet i val av boende. Kommunen ska säkerställa fortsatt hög kvalitet inom vård och omsorg 
genom ökade krav på utbildad personal. Vi ska motverka ofrivillig ensamhet genom exempelvis 
sociala mötesplatser och stärka samverkan med civilsamhället, föreningar samt kyrkan. 

Vi vill satsa på trygghet, medbestämmande och självständighet. Du som äldre ska alltid känna 
dig trygg i ditt boende och med din vardag. Vi värnar det fria valet i äldreomsorgen och arbetar 
för en mångfald av boendeformer för äldre på öarna, från profilboenden, trygghetsboenden, 
särskilda boenden och seniorboenden till komboboenden. De som jobbar med våra äldre ska ha 
goda kunskaper i svenska språket. Ekerö kommun ska vara en förebild när det gäller 
välfärdsteknik, för ökad trygghet och frihet för äldre. 

Många som levt hela eller större delen av sitt liv på Mälaröarna vill gärna bo kvar här som äldre, 
medan en del flyttar hit efter pensioneringen. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att 
leva ett meningsfullt liv här även som senior. Vi stödjer föreningsliv som riktar sig särskilt till 
äldre. 

 

 

  



 
 

22-11-24 
   

 
 

 

 
 
 

11 (14) 

Skola och utbildning 

Barn och ungdomar är vår viktigaste investering för framtiden. Ekerö kommun ska vara ledande 
när det gäller utbildning. Vid sidan av höga meritvärden och andelen behöriga till gymnasiet, 
behöver en bra skola också stå för fria val, trygghet och en välutvecklad elevhälsa. Väl 
fungerande skolor ger våra barn och ungdomar en bra grund för att lyckas vilket också ligger till 
grund för ett välfungerande och hållbart samhälle. 

Att tidigt identifiera barn som har utmaningar och fånga upp dessa, är en framgångsfaktor för 
att stärka välmående, minska skolfrånvaron och öka andelen ungdomar som går ut högstadiet 
med fullständiga betyg. Det är av yttersta vikt att vi arbetar proaktivt med bland annat stärkt 
NPF-kompentens och med elevhälsan. Vi ska motverka mobbing, rasism och annan kränkande 
behandling. 

Skolans lokaler och utemiljö är den dagliga arbetsmiljön för både barn och vuxna. En god fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö är av stor vikt för att främja goda skolresultat. En varierad 
undervisning och fysisk aktivitet leder till ökat intresse, förbättrad koncentration och därmed 
en ökad inlärningsförmåga. Vi ska fortsätta det förebyggande- och främjande arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling samt att tydliga ordnings- och trivselregler upprättas 
och följs.  

Fysisk aktivitet och goda skolresultat förebygger psykisk ohälsa och sjukdomar senare i livet. 
Alla Elever ska kunna utöva fysisk aktivitet efter sina individuella förutsättningar. Skolgårdar i 
förskolor och skolor ska rustas upp, och uppmuntra till aktivitet och kreativitet. Även en säker 
cykelväg till skolan leder till trygghet, självständighet, god fysik och därmed bra 
inlärningsförmåga. 

Lärarna är skolans nyckelpersoner. Utan bra lärare når vi aldrig en skola med hög kvalitet. Det 
är också viktigt att lärare får möjlighet att vara just lärare, och slippa alltför många 
kringuppgifter som tar tid från undervisningen.  

Vi fortsätter värna valfrihet och mångfald. När förutsättningar finns ska vi bygga en 
gymnasieskola. Gymnasieutredningen ska hållas levande och arbetet med gymnasiesärskola ska 
fortsätta. 
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Social omsorg 

Mälaröarna ska vara en bra och trygg kommun att bo och leva i under hela livet. Vi är olika och 
har olika förutsättningar och behov vid olika skeden i livet. Därför värnar vi LOV och vill stärka 
delaktigheten och valfriheten i alla delar inom den sociala omsorgen. 

Alla barn ska växa upp under goda förhållanden. Vi vill utöka kommunens förebyggande 
verksamhet mot psykisk ohälsa och vidareutveckla kommunens tidiga insatser på olika sätt. 
Frågan om kortare väntetid hos BUP är prioriterad och vi vill se över möjligheterna att öppna 
filial på våra öar. Vi ska också satsa på förebyggande insatser för att fånga upp unga som är på 
väg åt fel håll i livet och ge föräldrar extra stöd i sitt föräldraskap. För att kunna stävja samt 
förebygga missbruk bland unga i kommunen bör socialtjänsten öka samverkan inom 
kommunen samt med andra aktörer såsom polisen, hälso- och sjukvården, barn- och 
ungdomspsykiatrin, samt med ideella organisationer.  

Daglig verksamhet inom våra omsorger är en viktig verksamhet, där våra omsorgstagare har 
möjlighet till meningsfull sysselsättning, utveckling och habilitering.  
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Trafik och transporter 

Du ska kunna ta dig dit du behöver på bästa möjliga sätt. Oavsett om det gäller transport med 
cykel, buss, båt eller bil. Vi behöver bygga ut gång- och cykelbanor, anlägga fler 
infartsparkeringar, trygga busstrafiken, stärka båttrafiken och förbättra framkomligheten för 
trafiken, inte minst genom Ekerö tätort.   

En prioriterad fråga för oss alla i kommunen är att förbättra förbindelserna till, från och på våra 
öar. Kommunen ska ha ett fortsatt aktivt samarbete med Trafikverket, Region Stockholm/SL 
och upphandlat bussbolag för att förbättra trafiksituationen både på kort och lång sikt för 
samtliga trafikslag. 

Vi vill stimulera till kollektivtrafikåkande. Våra vattenvägar är en outnyttjad resurs som vi ska 
stärka ytterligare genom snabba och ändamålsenliga båtar som avgår oftare, drivs fossilfritt och 
har fler destinationer. Vi ska ha fler bussförbindelser och ringlinjer på våra öar för bättre 
tillgänglighet, framför allt vid våra två centralorter. Vi vill verka för anropsstyrd trafik där det är 
lämpligt och smart utveckling av de busslinjer vi redan har. På så sätt kan vi minska korta 
biltransporter och samtidigt underlätta för barn, deras föräldrar och andra invånare.  

Vi ser en satsning på cykel som färdmedel. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut enligt 
aktualiserad cykelplan, cykelparkeringar/cykelgarage vid bussar bli fler, där även skolor och 
förskolor ska ha bra cykelparkeringar. Belysningen ska ökas på gång- och cykelbanor, inklusive 
gångtunnlar, för ökad trygghet och gång- och cykelbanorna ska separeras från biltrafiken. 
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Trygghet 

Vi vill att känslan av trygghet ska genomsyra kommuninvånarnas vardag på våra öar. Man ska 
kunna känna sig trygg oavsett var man bor och i vilket skede av livet man är. Även om 
brottsligheten på Mälaröarna är bland den lägsta i länet är den upplevda otryggheten ett 
problem. Därför behövs utökade satsningar för att både förebygga och motverka brott. Vi vill se 
ökad polisnärvaro och möjliggöra införandet av ordningsvakter genom 3§ LOV. Kommunen, 
Polismyndigheten och andra myndigheter måste samarbeta för att skapa nätverk runt personer 
som är på väg in ett utanförskap. Vi vill också möjliggöra för ett ökat engagemang hos föräldrar, 
grannar och andra samhällsaktörer att bidra. Vi ska öka satsningarna på trygga och attraktiva 
mötesplatser för unga. Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle. 

Små överträdelser ska aldrig avfärdas, oavsett om det handlar om trimmade mopeder, klotter, 
olagliga smällare, sönderslagna busskurer eller annan skadegörelse. Tvärtom är det mycket 
viktigt att man i unga år lär sig skilja på rätt och fel. Vi har nolltolerans mot drogförsäljning och 
langning.  

 


