
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O C I A L D E M O K R A T E R N A S  F Ö R S L A G  T I L L  
B U D G E T  F Ö R  E K E R Ö  K O M M U N   

 
2 0 2 1 - 2 0 2 3  

 
-  E T T  E K E R Ö  F Ö R  A L L A  

 
 
 



Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................... 4 

Generella budgetmarginaler .................................................................... 4 

Kommunstyrelsen .................................................................................... 6 

Vision ....................................................................................................................................... 6 

Satsningar: ................................................................................................................................ 6 

Intäkter ..................................................................................................................................... 6 

Budget ...................................................................................................................................... 6 

Barn och utbildningsnämnden ............................................................... 7 

Vision ....................................................................................................................................... 7 

Satsningar: ................................................................................................................................ 7 

Budget ...................................................................................................................................... 8 

Socialnämnden ......................................................................................... 9 

Vision: ...................................................................................................................................... 9 

Satsningar: ................................................................................................................................ 9 

Intäkter ..................................................................................................................................... 9 

Budget .................................................................................................................................... 10 

Kultur- och fritidsnämnden ................................................................... 11 

Vision ..................................................................................................................................... 11 

Satsningar: .............................................................................................................................. 11 

Intäkter ................................................................................................................................... 12 

Budget .................................................................................................................................... 12 

Byggnadsnämnden ................................................................................ 14 

Vision ..................................................................................................................................... 14 

Intäkter ................................................................................................................................... 14 

Budget .................................................................................................................................... 14 

Tekniska nämnden ................................................................................. 15 

Vision ..................................................................................................................................... 15 

Satsningar ............................................................................................................................... 15 

Intäkter ................................................................................................................................... 16 

Budget .................................................................................................................................... 16 



Investeringar ........................................................................................... 17 

Aktivitetshus .......................................................................................................................... 17 

Upprustning förskolelokaler ............................................................................................... 17 

Öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar ......................................................... 18 

Investeringsbudget ............................................................................................................... 18 

 
  



Inledning 

Ekerö är en grön pärla i Stockholm med vidsträckta naturområden och lantlig miljö. 

En vacker kommun som har goda förutsättningar för att vara välkomnande för fler 

utan att för den delen tappa närheten till ett rikt naturliv.   

 

De som bor i Ekerö är många mitt uppe i familjeåren och efterfrågar en god 

kommunal service inom barnomsorg, skola och fritid. En allt större del av 

kommunens invånare har just avslutat ett framgångsrikt arbetsliv och vill dra sig 

tillbaka i en kommun som erbjuder ett rikt naturliv samt ett förhoppningsvis ett lika 

rikt föreningsliv med en kommunal service som håller måttet när orken tryter.   

 

För oss socialdemokrater har det därför i vår budget blivit extra viktigt att vi satsar på 

en god uppväxt för våra unga samt att vi skapar förutsättningar för ett tryggt och 

meningsfullt åldrande för våra äldre. I vår budget läggs vikt på ett rikt föreningsliv, 

där alla har möjlighet att, på sina villkor, hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. 

 

Genom fokus på fysisk och psykisk hälsa vill vi göra Ekerö kommun till en än mer 

attraktiv kommun för fler att bo, växa upp samt åldras i. 

 

 

 

Generella budgetmarginaler 

 

I vår budget sänker vi 2 %-målet som är ett överskottsmål till 1% vilket ger ett utökat 

budgetutrymme på ca 19 miljoner om året. Genomsnittligt överskott för de 

kommande tre åren i vår budget landar på 1,2% vilket fortfarande är att anse som ett 

stabilt resultat.  

 

Det sänkta resultatmålet används till att lägga en budget som satsar på människorna i 

Ekerö – unga som gamla!  

 

I regeringens budgetproposition finns även rejäla välfärdssatsningar vad det gäller 

skola och äldreomsorg, som kommer kommunen till del i form av generella- och 

riktade statsbidrag. Statsbidragen har Ekeröalliansen i sitt budgetförslag bara delvis 

räknat in. Här vet vi att det finns ca 10 mkr i ytterligare intäkter till kommunen per 



år, vissa delar av detta är givetvis riktat mot särskilda insatser, men samtliga är riktade 

mot att stärka upp kommunens förutsättningar att leverera en välfärd av hög kvalitet.  

 

Vi har även en ökad inflyttning att vänta – vilket i sin tur ger mer pengar till 

kommunen i form av skatteintäkter. Men ett orosmoln som finns även i Ekerö är att 

konsekvenserna av corona, i form av bland annat en ökad arbetslöshet dock riskerar 

att dra ner resultatet i form av uteblivna skatteintäkter. 

 

Vi lägger här en budget i balans där vi ämnar använda oss av Ekerös starka ekonomi 

för att stärka välfärden framförallt kring unga och äldre.  

- Unga för att en satsning på välfärden inte bara kan få oss ur coronakrisen på ett bra 

sätt, utan även för att grunden för ungas framtid läggs nu och kommer att få 

verkningar långt in i framtiden.  

Men vi vill även lägga en budget i vilken äldre verkligen tackas för det jobb de gjort i 

samhället och för vad de bidragit med till välfärdsstaten Sverige.   

  



Kommunstyrelsen 

Vision 
Rätt till heltid och ett fast jobb är viktigt för individen men även för samhället – det 

såg vi inte minst i och med corona, där en starkt bidragande faktor till att smittan 

kom in på våra äldreboenden var just på grund av de osäkra anställningsförhållanden 

som råder inom äldreomsorgen.  

 

Vår vision är därför att alla som vill ha en heltidsanställning ska kunna få det och att 

vi som samhällsbärare tar ansvar och ser till att kommunen som största arbetsgivare 

går i täten för detta och inför rätten till heltid.  

 

Satsningar:  
Det innebär i konkreta satsningar kommunövergripande att vi vill; 

 

● inrätta rätt till heltid inom äldreomsorg och på sikt även inom barnomsorgen  

 

Intäkter 
Inom kommunstyrelsen får vi intäktsökningar genom att minska kommunstyrelsens 

budgetreserv. Budgetreserven är anmärkningsvärt hög i Ekerö och detta är pengar 

som behövs i välfärden. 

 

Nu är det dags att vi slutar att lägga pengar på hög och satsar där välfärden behöver 

stärkas!  

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Minska 
kommunstyrelsens 
budgetreserv 

11 000 000 4 000 000 3 000 000 

Kostnadsökningar       

Rätt till heltid -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Summa 8 000 000 1 000 000 0 



Barn och utbildningsnämnden  

Vision 
När det gäller barn och unga så är det extra viktigt att vi satsar på ungas uppväxtår 

för att säkerställa att de får en bra start i livet och goda och stabila förutsättningar för 

framtiden.  

 

För att säkerställa att unga får en bra framtid så menar vi därför att det är viktigt med 

fler vuxna i skolan – dels så att alla barn får chans att bli sedda men även för att 

säkerställa en trygg uppväxtmiljö med en bra studiero.  

 

Vi vill jämna ut effekten av socioekonomiska skillnader för alla barn så att alla unga 

tar sig vidare i livet från samma stabila ruta ett. Vi vill även att unga får med sig 

läsandet i uppväxten eftersom läsandet även är viktigt för vår sociala och empatiska 

förmåga. Vi tycker att det är viktigt att unga själva får förmåga att styra och på så sätt 

engageras i sin egen utbildning och vart de ska i livet, att unga lär sig att ta hand om 

sitt mående och sin psykiska hälsa samt att våra barn får växa och utvecklas i 

trivsamma och ändamålsenliga lokaler.  

 

Satsningar:  
Det innebär i konkreta satsningar inom barn- och utbildningsnämndens område att 

vi vill: 

 

● inrätta en vaktmästeripool istället för att kommunen som idag, betala dyrt för att 

externa aktörer ska utföra enklare sysslor, såsom att rätta till rinnande toaletter 

och kalla värmeelement. Vaktmästeripoolen ska även ha ett utökat uppdrag att 

vara närvarande i skolorna för våra barn. 

 

● införa differentierad skolpeng. Det är en viktig åtgärd för att tillskjuta resurser 

där det behövs och för att se till att alla får en bra skolgång och en bra grund att 

stå på i livet. 

 

● satsa på fler skolbibliotekarier för att få fler unga att få upp ögonen för läsandet.  

 

● göra en utökad satsning på studie- och yrkesvägledare på grundskolan och i 

gymnasiet för att säkerställa att unga hamnar rätt i livet.  

 



● se en utökad satsning på skolhälsovården. Den psykiska ohälsan bland unga 

växer oroväckande och skolhälsovården måste därför få tid att göra mer än att 

bara utföra obligatoriska uppföljningar och vaccinationer.  

 

● göra en byskolesatsning för att hela Ekerö ska kunna leva.   

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Kostnadsökningar       

Vaktmästeripool (delfinansieras genom 
TN) 

-3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Differentierad skolpeng -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

Skolbibliotekarier -800 000 -800 000 -800 000 

Utökad satsning på SYV, grundskola -290 000 -290 000 -300 000 

Utökad satsning på SYV, gymnasium -140 000 -150 000 -150 000 

Skolhälsovård -620 000 -630 000 -640 000 

Byskolesatsning  -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Avskrivningskostnader för ökade 
investeringar 

  -300 000 -600 000 

Summa -12 850 000 -13 170 000 -13 490 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden  

Vision: 
Vi vill inom Socialnämndens område framförallt satsa på att stärka upp tryggheten 

för de äldre och säkerställa att de får en bra och meningsfull ålderdom.  

Det handlar både om att det ska finnas plats på ett bra boende när du behöver det, 

men också att det ska finnas utrymme för en aktiv fritid vilket främjar hälsan.  

 

Därför tror vi inom detta område på att satsa på både personal och föreningsliv. 

 

Satsningar: 
Det innebär i konkreta satsningar inom socialnämndens område att vi vill;  

 

● inrätta en vikariepool inom äldreomsorgen (på sikt även inom barnomsorgen). 

Det för att säkerställa att äldre får en återkommande personal som de känner sig 

trygga med. 

- Vikariepoolen blir även viktig för att stärka rätten till heltid för de anställda 

inom kommunens äldreomsorg. Anställda får med vikariepoolen även ett fast 

jobb och slipper känna pressen att åka till jobbet även fast de är sjuka bara för 

att få ihop sina timmar och pengar till hyran.  

 

● anställa fler sjuksköterskor dels för att de ska få en bättre arbetsmiljö och dels 

för att på så sätt kunna ge en bättre omsorg till våra äldre.  

 

● inrätta ett föreningslokalbidrag för äldre. De lokala pensionärsföreningarna 

vittnar om bristen på föreningslokaler och svårigheter med att boka de som finns 

då de kostar för mycket att hyra. Pensionärsföreningarna vill att deras verksamhet 

ska vara tillgänglig för alla och vi anser att den är viktig för äldres psykiska och 

fysiska hälsa och vill därför införa ett riktat föreningslokalbidrag för äldre! 

 

Intäkter  

Digitalisering 
En genomtänkt satsning på digitalisering inom socialförvaltningen skulle leda till 

stora besparingar för kommunen. Idag betalar vi för tjänster som inte utförs, just för 

att systemen är undermåliga och eftersatta. Här finns en effektiviseringspotential i 



handläggningen som samtidigt skulle leda till högre kvalitet och stärkt rättssäkerhet 

för den enskilde.  

Lokaleffektivisering 
Delar av socialtjänstens verksamhet är utspridd över kommunen vilket skapar väldigt 

små enheter. Här bör vi kunna samordna enheterna bättre och på så sätt få 

samordningsvinster samtidigt som vi erbjuder ett bredare utbud av aktiviteter. 

Regionens sjukvårdsansvar 
Under många år har Ekerö utfört uppdrag som är att klassa som sjukvård. Detta är 

något som egentligen regionen ska betala för. Här har det därför under flera år pågått 

en diskussion för att finna enighet mellan Region Stockholm och Ekerö kommun 

gällande finansieringen. Vi ser med tillförsikt att denna fråga nu äntligen kommer att 

kunna lösas under perioden och att kommunen får sina delegationspengar.   

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Digitaliseringssatsning för bättre 
kontroll 

  2 000 000 2 500 000 

Lokaleffektivisering  1 500 000 2 500 000 2 500 000 

Delegationspengar regionen     3 000 000 

Kostnadsökningar       

Vikariepool  -4 000 000 -4 500 000 -5 000 000 

Fler sjuksköterskor -3 000 000 -3 500 000 -4 000 000 

Föreningslokalbidrag för äldre -300 000 -300 000 -300 000 

Summa -5 800 000 -3 800 000 -1 300 000 

 

 

 



Kultur- och fritidsnämnden 

Vision 
Inom Kultur- och fritidsnämndens område vill vi satsa på barn- och ungas fritid. Det 

vill vi göra för att vi vet att en rik och meningsfull fritid är avgörande för barn och 

ungas fysiska och psykiska välmående. Aktiviteter utanför skolan där du finner 

kamratskap i ett positivt sammanhang utgör en otroligt viktig motpol mot rastlöshet 

och brottslighet. Därför vill vi socialdemokrater satsa särskilt på detta område och på 

att möta upp unga även på deras fritid!  

 

Satsningar:  
Det innebär i konkreta satsningar inom Kultur- och fritidsnämndens område att vi 

vill: 

 

● satsa på jämställd idrott eftersom vi vet att fördelningen idag är väldigt skev, 

närmare 70% av resurserna går till pojkar. Här höjer vi därför ersättningen 

eftersom vi givetvis vill se fler utövare inom idrotten och vi vill inte spara in på de 

som redan är aktiva. 

 

● satsa på en breddning av kulturskolan, det finns idag ett stort intresse för 

kulturskolan och en stor potential att erbjuda mer. Vi vill därför ge mer utrymme 

till kulturskolan att själva utveckla och bredda verksamheten samtidigt som vi vill 

ge dem ett särskilt uppdrag att särskilt söka upp även de barn som annars inte 

kommer till kulturskolan.  

 

● göra en generell idrottssatsning för unga för att möta upp unga med en 

hälsosam och meningsfull fritid.   

 

● införa ett bokningssystem för extern uthyrning av idrottsytor. Idag står 

ishallar, vanliga hallar och planer tomma vissa tider på året. Detta trots att vi vet 

att det finns ett underskott av idrottsytor i regionen. Vi vill såklart att alla ytor ska 

nyttjas maximalt och vill därför införa ett system för uthyrning som i 

förlängningen är tänkt att även komma att generera intäkt för kommunen.  

 

● stoppa införandet av taxor för barn, Ekeröalliansen vill införa ett system där de 

kommer att tar betalt även för barn- och ungdomsverksamheten. Vi anser att 

detta är helt fel väg att gå då det kan komma att hindra vissa barn, som kanske 



behöver dessa aktiviteter mest från att kunna delta i idrott.   

 

● se en minskad takt på avgiftshöjningen till kulturskolan. Att höja avgiften så 

att den följer inflationen kan vara en sund väg att gå. Men att höja avgifterna för 

mycket och för snabbt anser vi motverkar vårt mål av att kunna barn och unga en 

meningsfull fritid. Vi vill därför skjuta till pengar här för att minska takten på 

avgiftshöjningarna.  

 

● stoppa nedskärningen på fritidsgårdarna. Att våra unga har någonstans att ta 

vägen på kvällarna under vuxnas översyn är både bra för dem och bra för 

samhället. Satsningen på Sommarpolare visar hur bra och viktig den här typen av 

verksamhet är. 

 

●  planera för ett aktivitetshus, Ekerö lider stor brist på bra idrottshallar och 

föreningslokaler. Socialdemokraterna vill därför göra en rejäl satsning på ett 

aktivitetshus som kan komma till glädje för en stor del av Ekerös invånare (- läs 

mer under rubriken Investeringar sist i dokumentet).  

 

Intäkter 
Inom Kultur- och fritidsnämndens område planerar vi att få en intäkt till budgeten 

genom att erbjuda extern uthyrning av våra och idrottsanläggningar när Ekerös 

föreningar inte använder dessa.  

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Ökad extern uthyrning av idrottsytor   450 000 450 000 

Kostnadsökningar       

Satsning på jämställd idrott -120 000 -120 000 -120 000 

Breddning av kulturskolan -350 000 -350 000 -350 000 

Idrottssatsning för unga -500 000 -500 000 -500 000 

Bokningssystem för extern uthyrning av 
idrottsytor 

-500 000     

Projektledare för utökad extern uthyrning av 
idrottsytor 

  -500 000   

Stoppad avgiftshöjning taxor barn -400 000 -400 000 -400 000 



Minskad takt avgiftshöjning kulturskolan -25 000 -25 000   

Nej till neddragning fritidsgårdar -100 000 -50 000   

Aktivitetshus (utredning och 
byggförberedelse) 

    -200 000 

Summa -1 995 000 -1 495 000 -1 120 000 

 

 



Byggnadsnämnden  

Vision 
Socialdemokraterna vill att Ekerö ska stå förberedda och rustade för att möta 

framtiden och vi vet att vi kan förvänta oss ett högre tryck i byggandet i takt med att 

Förbifarten färdigställs. Därför vill vi på sikt se över organiseringen av 

stadsarkitektkontoret och även möjligheten att använda fler digitala verktyg för att 

förenkla i olika processer kring byggande.  

 

Vi socialdemokrater är inte rädda för en fortsatt utveckling av Ekerö men ser 

samtidigt att det är av stor vikt att kommande planer är genomtänkta och att vi har 

en god framförhållning i planeringen för att på sådant sätt undvika dåliga 

paniklösningar - Dessa har vi fått nog av! 

 

Intäkter  
Här vill vi höja taxan för en kostnadstäckningsgrad på 80% för kommunens tjänster 

inom detta område.  

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Höjning byggnadsnämndens 
taxa 6% 2021 och 4% 2022 

340 000 520 000 550 000 

Kostnadsökningar       

Summa 340 000 520 000 550 000 

 

 



Tekniska nämnden   

Vision 
Inom tekniska nämndens område finner vi bland annat kommunens underhåll av 

fastigheter och samt underhållet av allmänna vägar och motionsspår. Vi vill att Ekerö 

kommun ska vara en välkomnande kommun att vistas i alla tider på dygnet och vill 

därför satsa på Ekerös grönområden, badplatser och motions- och cykelvägar. 

 

Vi vill att kommunen på sikt tar över några av de större vägföreningarna som 

uttryckt sådana önskemål under många år.  

 

Vi vill dessutom att Ekerö ska vara en kommun som tar utmaningarna kring klimatet 

och miljön på allvar och vi vill därför även se en satsning där vi tänker in klimatet 

kring allt nytt byggande i kommunen så att byggandet blir snyggt men även 

långsiktigt hållbart.    

 

Satsningar 
Det innebär i konkreta satsningar inom Tekniska nämndens område att vi vill: 

 

● bibehålla Kärsgatans samt Adelsö badplats  

 

● satsa på en utökad digitalisering, inom Tekniska nämnden och då särskilt en 

satsning på ett system för att få till en effektivare lokalförsörjning samt ett system 

som på ett överskådligt sätt visar byggnader och de åtgärder som gjorts samt 

planeras på dessa byggnader.  

 

● satsa på att öka takten för utbyggnaden av gång- och cykelvägar särskilt i 

anslutning till skolor.  

 

● utreda kommunalisering av vissa vägföreningar – det vill säga primärt de 

föreningar som särskilt uttryckt att de vill att kommunen tar över dessa.  

 

● se en klimatsatsning för att bland annat utöka vegetationen och solskyddet kring 

ny byggnation för att hantera förväntade framtida skyfall och värmeböljor.  

 



Intäkter 
Allt för mycket pengar går idag till akut underhåll och övrig felavhjälpning. Vi är 

övertygade om att vid införande en vaktmästeripool inom skolverksamheten så skulle 

pengar från kontot ”övrig felavhjälpning” kunna frigöras.  

 

Budget 
 

  2021 2022 2023 

Intäktsökningar       

Minskning av kontot övrig felavhjälpning 
(Utförs av BUNs vaktmästeripool) 

2 000 000 2 000 000 3 000 000 

Kostnadsökningar       

Badplatser tillbaka (Kärsgatan samt 
Adelsö) 

-80 000 -80 000 -80 000 

Digitalisering -500 000     

Öka takten utbyggnad gång- och 
cykelvägar – särskilt i anslutning till skolor 
(drift+avskrivningar) 

-25 000 -110 000 -190 000 

Vägföreningsutredning -100 000     

Klimatsatsning (solskydd och 
planteringar) 

-400 000 -400 000 -400 000 

Summa 895 000 1 410 000 2 330 000 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringar 

 

Vad det gäller de investering socialdemokraterna i Ekerö vill göra så kretsar de 

fortsatt kring rörelse och föreningsliv. Det för att vi vet av forskning hur viktigt det 

är för vårt mentala välmående med rörelse och sociala kontakter. 

 

När det gäller de investeringar vi därför särskilt vill göra så kretsar de kring att stärka 

föreningslivet, främja idrotten samt att främja att fler rör på sig till och från skolan, 

till och från jobbet och till och från fritidsaktiviteterna 

 

Socialdemokraterna i Ekerö vill därför särskilt satsa på; 

 

Aktivitetshus 
Socialdemokraterna vill i vår budget särskilt satsa på föreningslivet eftersom vi tror 

att är lönsamt både för enskilda individer vad gäller hälsa och välmående men också i 

längden för samhället i stort. I vår investeringsbudget lägger vi därför in en särskild 

satsning på att bygga ett aktivitetshus. 

 

Vi spår att en lämplig placering för ett aktivitetshus är vid Tappströmsskolan centralt 

i Ekerö. På platsen finns idag en sliten bollhall och Birkaskolans flytt möjliggör en 

annan planering av tomten.  

 

I detta aktivitetshus vill vi lskapa utrymme för; 

● ytterligare en tävlingsyta med välfungerande läktare 

● större träningsyta för våra idrottsföreningar att tillgå 

● bättre gymnastiksalar för Tappströmsskolan 

● aktivitets- och möteslokaler även för övrigt föreningsliv i Ekerö 

● samt att tillskapa utrymme för sportotek/fritidsbank 

 

 

Upprustning förskolelokaler 
Socialdemokraterna vill även att vi rustar upp förskolelokalerna i kommunen. Flera 

av dessa lokaler är grovt eftersatta och vi anser att det är särskilt viktigt att barn och 

anställda på förskolorna har en god daglig arbetsmiljö och miljö att växa upp i. Vi vill 

därför genomföra en särskild förskoleupprustning.  



Öka takten i utbyggnaden av gång- och cykelvägar 
Ett annat viktigt område för oss socialdemokrater är att Ekerö får vara en kommun 

där det ska vara möjligt att välja annat alternativ än bilen och att barnen själva kan ta 

sig till skolan på ett tryggt vis.  

 

Vi vill därför särskilt satsa på Ekerös gång- och cykelvägar genom att öka takten i 

utbyggnaden av dessa och då med en särskild prioritering mot de gång- och 

cykelvägar som angränsar mot skolor och förskolor. 

 

 

 

Investeringsbudget 
 

 

 

 

 

  2021 2022 2023 2024 

Intäktsökningar         

Kostnadsökningar         

Aktivitetshus       
-60 000 

000 

Upprustning av förskolelokaler -10 000 000 
-10 000 

000 
-10 000 

000 
  

Öka takten utbyggnad Gång- och 
Cykelvägar – särskilt i anslutning 
till skolor 

-650 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Summa -10 650 000 
-10 500 

000 
-10 500 

000 
-60 500 

000 



 


