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Inledning 

Ekerö är en grön pärla mitt i Stockholmsregionen med vidsträckta naturområden och 
lantlig miljö. En vacker kommun som har goda förutsättningar 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 lika rikt 
föreningsliv med en kommunal service som håller en hög kvalitet när orken tryter.  
 
För Socialdemokraterna har det därför i vår budget blivit extra viktigt att satsa på en 
god uppväxt för våra unga samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för ett tryggt 
och meningsfullt åldrande för våra äldre. I vår budget läggs därför stor vikt vid ett 
rikt sport- och föreningsliv, där alla har möjlighet att, på sina villkor, hitta 
utvecklande och givande 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 

Ekeröalliansen väljer att, inför valåret, föreslå en skattesänkning med 30 öre. Det 
innebär att kommunen tappar ca 27 miljoner kronor i intäkter för 2022 (för 2023 28 
miljoner och för 2024 29 miljoner). Detta är pengar som vi hade behövt i våra 
verksamheter, för att rusta upp våra befintliga lokaler, men även för att bygga nya 
lokaler för att täcka det lokalbehov som föreningslivet redan idag efterfrågar.   
 
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 med vår budget blir ändå 1,11% vilket fortfarande är att anse 
som ett stabilt resultat.  
 
Det sänkta resultatmålet och den bibehållna skattesatsen används till att lägga en 
budget som satsar på människorna i Ekerö – unga som gamla!  
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I regeringens budgetproposition finns även rejäla välfärdssatsningar vad det gäller 
skola och äldreomsorg, som kommer kommunen till del i form av såväl generella- 
som riktade statsbidrag. Statsbidragen har Ekeröalliansen i sitt budgetförslag delvis 
räknat in. Här vet vi att det åtminstone finns ca 4 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 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.  
 
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 dem kommer att få verkningar långt in i 
framtiden.  

 Äldre för att de verkligen ska tackas för det jobb de gjort i samhället och för 
vad de bidragit med till välfärdsstaten Sverige.   
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Kommunstyrelsen 

Vision 
 
Näringslivsstrateg  
År efter år hamnar Ekerö i bottenskiktet bland både landets och regionens 
kommuner när det kommer till näringslivsklimatet – det måste vi göra något åt!  
Det lokala näringslivet är det som får vår kommun att blomstra. Fler företag skapar 
arbetsplatser lokalt och fler kan då välja att arbeta närmare hemmet och slippa 
pendling, vilket skulle höja livskvaliteten för många invånare i Ekerö.  
 
För företagarna i sin tur behöver även kontakten med kommunen vara smidig. Saker 
som bygglov, miljötillstånd och alkoholtillstånd kan bli snårigt för mindre företag och 
därför vill vi att de har ”en väg in” som lotsar dem rätt och hjälper dem i kontakten 
med kommunen. Vi vet att varje dag som går kan vara kostsam för ett mindre företag 
och därför vill vi att samverkan blir så enkel som möjligt.   
 
Detaljplanarbete i ökad takt  
I Ekerö är planenheten en trång sektor – det innebär att kön för detaljplaner är lång 
och varje år prioriterar dessutom kommunen om i planerna vilket blir förvirrande 
både för personal på kommunen så väl som för de kommuninvånare, fastighetsägare 
och investerare som ansöker om byggtillstånd.  
 
Även Ekeröalliansen tillför pengar i sin egen budget inom detta område men än mer 
pengar behövs inom området för att kunna driva fler och större planer samtidigt.   
 
Större planer såsom Ekerö centrum, skola på Bryggavägen, centrumplanen för 
Stenhamra och Kungsberga by kan komma att kräva att vi riktar resurser mot detta 
område under flera år för att komma ikapp – därför behövs en extra satsning här! 
 
Rätt till heltid och ett fast jobb är viktigt för individen men även för samhället – det 
såg vi inte minst under Coronapandemin, då en starkt bidragande faktor till att 
smittan kom in på våra äldreboenden var just de osäkra anställningsförhållanden som 
råder inom äldreomsorgen. 
 
Socialdemokraternas 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.  
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Satsningar  
Det innebär i konkreta satsningar kommunövergripande att vi vill: 
 
●  Inrätta en näringslivsstrateg i Ekerö för att på ett bättre sätt kunna möta upp 

och utveckla det lokala näringslivet.  
 

●  Tillföra pengar för en satsning på detaljplanearbetet i kommunen för att 
kunna möta upp en fortsatt utveckling av kommunen 
 

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

Intäkter 
Inom kommunstyrelsen får vi intäktsökningar genom att minska kommunstyrelsens 
budgetreserv. 
 
Nu är det dags att vi satsar där välfärden behöver stärkas!  
 

Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Minska kommunstyrelsens 
budgetreserv 

1 000 000 2 000 000 2 000 000 

Kostnadsökningar    

Näringslivsstrateg −800 000 −800 000 −800 000 

Detaljplanearbete ökad takt −700 000 −700 000 −500 000 

Rätt till heltid −4 000 000 −4 000 000 −4 000 000 

Summa −4 500 000 −3 500 000 −3 300 000 
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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, 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 och bra studiero.  
 
Vi vill även jämna ut effekten av socioekonomiska skillnader så att alla unga verkligen 
tar sig vidare i livet från en stabil ruta ett genom att differentiera skolpengen utifrån 
socioekonomiska faktorer. Det gör vi för att vi vet från forskningen att barn som 
växer upp med lågutbildade föräldrar inte tar sig vidare i studierna i samma 
omfattning och vi vill här därför särskilt stödja upp här.  
 
Vi vill även genom en utökad satsning på skolhälsovården bidra till att unga lär sig 
hantera sin stress och sitt psykiska mående redan under skolåren och tycker därför 
att detta är en särskilt viktig satsning.  
 
Vi lägger även i vår budget in en byskolesatsning!  
Många flyttar ut till öarna för att de vill komma närmare naturen och närmare en mer 
lantlig miljö. Vi vill som kommun möjliggöra detta genom att särskilt stödja upp 
skolorna utanför tätorterna så att de kan fortsätta sin verksamhet och inte i längden 
tvingas att stänga.  
 
För att unga ska ha goda möjligheter att ta till sig kunskap och orka en hel dag i 
skolan vet vi att frukosten är en viktig start på dagen. Idag är det alltför många som, 
av olika anledningar, inte äter frukost i skolan. Därför vill vi med, med början i de 
senare åren genomföra pilotprojekt för att erbjuda gratis frukost i skolan.  
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Sist men inte minst vill vi göra en satsning på utökad lovskola och läxläsning för att 
än en gång möta upp elever i deras lärande. Det framkom inte minst under 
Coronapandemin att det framför allt är barnen från sämre socioekonomiska 
förhållanden som har problem att finna en bra studiemiljö och gott studiestöd 
hemma och vi vill därför se till att skolorna har möjlighet att erbjuda detta runt 
skolan istället. Vi vill att fler lov än bara sommarlovet utnyttjas för att hjälpa elever 
som på en eller annan grund hamnat efter i skolarbetet och riskerar att inte ta sig 
vidare. Ingen ungdom ska lämnas efter!  
 

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 justera kalla värmeelement. Vaktmästeripoolen ska även ha ett utökat uppdrag 
att vara närvarande vuxna i skolorna för våra barn. 

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

där det behövs samt för att se till att alla får en bra skolgång och en bra grund att 
stå på 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 – även de som har 

valt att bosätta sig i ytterkanterna.  
 
● göra en satsning på utökad lovskola och läxläsning runt skolan för de barn som 

har det särskilt svårt att få till en lugn studiemiljö och rätt stöd hemma 
 

● starta pilotprojekt för möjlighet att erbjuda frukost i skolan, till att börja med i 
högstadiet 
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Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Kostnadsökningar    

Vaktmästeripool (delfinansieras genom TN) −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 

Differentierad skolpeng −3 000 000 −4 500 000 −6 000 000 

Skolhälsovård −2 000 000 −2 000 000 −2 000 000 

Byskolesatsning −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 

Satsning läxläsning/sommarundervisning −1 000 000 −1 000 000 −1 000 000 

Pilotprojekt frukost i skolan −1 200 000 −1 200 000 −1 200 000 

Avskrivningskostnader för ökade investeringar  −150 000 −300 000 

Summa −13 200 000 −14 850 000 −16 500 000 
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Byggnadsnämnden  

Vision 
Socialdemokraterna i Ekerö vill att kommunen står väl förberedda inför det högre 
tryck i byggandet som är att vänta i och med att Förbifarten färdigställs. Vi vill därför 
dels se en omorganisering av stadsarkitektkontoret samt en utökad digitalisering för 
att förenkla dessa processer.  
 
Socialdemokraterna räds inte en fortsatt utveckling av Ekerö men anser det vara av 
stor vikt att framtida planer är ordentligt genomtänkta och genomarbetade så att 
kommunen i framtiden kan undvika de paniklösningar som har varit alltför vanligt 
förekommande.  
 
I år föreslås en förändring av taxan inom Byggnadsnämndens område och vi 
kommer därför inte att yrka på en justering av avgiften som vi brukar, utan hoppas 
istället att denna förändring ska skapa bättre förutsättningar för mer rättvisande taxor 
inom Byggnadsnämndens område. 
 

Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Kostnadsökningar    
Summa 0 0 0 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Vision 
Inom Kultur- och fritidsnämndens område vill vi satsa på barn- och unga samt äldres 
fritid. Det vill vi göra för att vi vet att en rik och meningsfull fritid är viktigt för barn 
och ungas fysiska och psykiska välmående. Aktiviteter utanför skolan där du finner 
kamratskap och sammanhang utgör en otroligt viktig motpol mot rastlöshet och 
kriminalitet.  
 
Även för äldre är föreningslivet viktigt för att bryta ensamhet och isolering och 
därför vill vi särskilt satsa här!  
 

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. 
 

● höja föreningsbidraget för att föreningarna ska kunna hålla avgifterna nere, 
eftersom vi vet att höga avgifter riskerar att skapa höga trösklar för de som kanske 
har störst behov av föreningslivet. 
 

● 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.  
 

● Utökade öppettider på fritidsgårdarna. Att våra unga har någonstans att ta 
vägen på kvällarna under vuxnas översyn är både bra för dem och bra för 
samhället. Vi vill därför utöka öppettiderna på fritidsgårdarna så att de även kan 
ha öppet över helgerna för att stävja oro i kommunen.  
 

● Hallsatsning – utredning och byggförberedelse. Ekerö lider stor brist på bra 
idrottshallar och föreningslokaler. Socialdemokraterna vill därför göra en rejäl 
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satsning på ett aktivitetshus som kan komma till glädje för en stor del av Ekerös 
invånare (läs mer under rubriken Investeringar sist i dokumentet).  
 

● Ridhussatsning. Ridning är en av de största idrotterna bland kvinnor och flickor 
i Ekerö, trots det satsar inte kommunen på denna idrott. Dagens lokaler vid 
Ekebyhov är under all kritik och kön för att få börja rida är lång. 
Socialdemokraterna vill därför investera i ett nytt ridhus med omklädnings- 
personal- samt gemensamhetsutrymmen.  
 

● Akut hall/tältlösning. behovet efter idrottslokaler är skriande i Ekerö. Flera av 
de lokala idrottsföreningarna har fått skära ned på sin verksamhet och/eller kan 
inte möta efterfrågan. Detta vill vi avhjälpa med en akut tältlösning för att täcka 
behovet av halltider fram till dess att mer permanenta lösningar (ny idrottshall 
Sanduddens skola samt nya skolan vid Bryggavägen) kan husera idrottsverksamhet 
i sina lokaler.  

 

Budget 
 

 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Kostnadsökningar    

Satsning på jämställd idrott −120 000 −120 000 −120 000 

Höjning av föreningsbidragen −120 000 −120 000 −120 000 

Breddning av kulturskolan −350 000 −350 000 −350 000 

Utökade öppettider fritidsgårdarna −400 000 −400 000 −400 000 

Hall-satsning (utredning och byggförberedelse)   −200 000 

Ridhus-satsning (drift + avskrivningskostnader)   −390 000 

Akut hall/tältlösning (drift + avskrivningskostnader) −450 000 −900 000 −900 000 

Summa −1 440 000 −1 890 000 −2 480 000 
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Miljönämnden 

Vision 
 
Ekerö är en grön pärla mitt i Stockholmsregionen 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.   
 
Ekerö kallar sig även idag en Eko-kommun men vi Socialdemokrater tycker att 
kommunen behöver göra mer för att på riktigt kunna leva upp till den benämningen. 
Vi gör i denna budget därför flera satsningar inom miljöområdet som dock främst 
hamnar inom de andra nämnderna eftersom Miljönämnden i Ekerö främst är en 
juridisk nämnd som hanterar tillstånd och uppföljning.  
 
Dock vill vi i nämnden lägga en viss satsning på att utöka det proaktiva miljöarbetet i 
kommunen.  
 

Satsningar 
Det innebär alltså att vi: 
 

 tillskjuter en satsning på proaktivt miljöarbete.  
 

Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Kostnadsökningar    

Satsning på mer proaktivt miljöarbete −200 000 −200 000 −200 000 

Summa −200 000 −200 000 −200 000 
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Socialnämnden  

Vision: 
 
Ekeröalliansen väljer att göra besparingar inom hemtjänsten och boendestöd i 
kommunen. Det innebär för de äldre att biståndsbedömningarna kommer att bli 
tuffare, promenaderna kortare och duscharna snabbare, det är givetvis inget vi kan 
acceptera! Socialdemokraterna gör därför den uppräkning som är nödvändig för att 
inte skapa ett ännu mer pressat schema för personalen inom dessa verksamheter. 
Vi vill inom Socialnämndens område också satsa på att stärka upp tryggheten för de 
äldre och säkerställa att de får en bra och meningsfull ålderdom.  
 
Det finns även behov för andra grupper och kommunen måste ta både höjd och ha 
beredskap för fler boendeformer och verksamheter som kan möta människor där de 
är. 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 såväl som 
föreningsliv. 
 

Satsningar: 
Det innebär i konkreta satsningar inom socialnämndens område att vi;  
 
● säger nej till fryst ersättning inom hemtjänst och boendestöd för att undvika 

snävare biståndsbedömningar och kortare promenader.  
 
● 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 press att åka till jobbet även fast de är sjuka bara för att få ihop sina 
timmar och pengarna 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.  
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● Vi vill även införa en digitaliseringssatsning för personalen inom omsorgen. 
Denna satsning handlar om att vidareutbilda personalen i de digitala system som 
finns så att de lyckas använda dessa verktyg på ett korrekt sätt. Det räcker inte att 
bara ha system på plats – de måste även kunna användas!  
 

● Fältassistenter. Stora samlingar av barn och unga som träffas kring skateparken 
och på andra ställen i kommunen under helgerna har tydligt visat på behovet av 
vuxennärvaro i kommunen för att skapa en trygg miljö där de unga träffas. – Vi 
vill därför göra en satsning på fältassistenter för att täcka upp det behov som finns 
över hela helgen.  

 

Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Kostnadsökningar    

Vikariepool −2 500 000 −2 500 000 −2 500 000 

Fler sjuksköterskor −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 

Utbildningssatsning −2 000 000 −2 000 000 −2 000 000 

Nej till fryst ersättning till hemtjänst och 
boendestöd enligt LOV −1 200 000 −410 000  

Digitaliseringssatsning för personal −500 000 −200 000 −200 000 

Fältassistenter −1 000 000 −1 000 000 −1 000 000 

Summa 
−10 200 

000 
−9 110 000 −8 700 000 
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Tekniska nämnden   

Vision 
Inom tekniska nämndens område finner vi bland annat kommunens underhåll av 
fastigheter samt underhållet av allmänna vägar och motionsspår. Vi vill att hela Ekerö 
kommun ska vara en välkomnande och trygg kommun att vistas i alla tider på dygnet. 
Socialdemokraterna ser det som särskilt viktigt att satsa på Ekerös grönområden, fler 
anordnade grillplatser, badplatser, lekplatser även i kommunens ytterområden samt 
motions- och cykelvägar. 
 
Vi vill att kommunen omedelbart inleder processen att ta över några av de större 
vägföreningarna som uttryckt sådana önskemål. Under många år det har utretts, 
planerats och utlovats, det är dags att leverera!  
 
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. Det handlar om allt från att ha tillräckliga grönområden för att 
hantera skyfall, träd för skuggning, bygga mer i trä, fler solceller, laddstolpar, 
bilpooler, cykelpooler och mycket mer. 
 
Socialdemokraterna tar också trygghetsfrågan på allvar, vi har flera satsningar som 
rör våra ungas fritid, såsom fältassistenter och helgöppna fritidsgårdar. Vi vill även se 
satsningar på bättre belysning också utanför våra större centrumområden och att 
växtlighet ses över för att skapa en mer öppen och trygg miljö.  
 

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

● Genomförandeutredning av kommunalisering av vissa vägföreningar – det 
vill säga primärt de föreningar som särskilt uttryckt att de vill att kommunen tar 
över dessa. 
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● Utbyggnad av laddstolpar och solceller. Kommunen behöver bygga och eller 
upplåta mark för laddinfrastruktur. Det behövs fler laddstolpar såväl för 
kommunens egna bilar som för våra anställda och besökare. Samtliga 
infartsparkeringar ska givetvis erbjuda möjlighet till laddning. Solceller ska i större 
utsträckning finnas på våra fastigheters tak. 
 

● satsa på att öka takten för utbyggnaden av gång- och cykelvägar särskilt i 
anslutning till skolor.  

 
● Fler lekplatser och grillplatser över hela kommunen inte bara våra två större 

centrumområden 

Intäkter 
Allt för mycket pengar går idag till akut underhåll och övrig felavhjälpning. Vi är 
övertygade om att vid införande av en vaktmästeripool inom skolverksamheten så 
skulle pengar från kontot ”övrig felavhjälpning” kunna frigöras.  
 

Budget 
 
 2022 2023 2024 
Intäktsökningar    
Minskning av kontot övrig felavhjälpning (utförs 
av BUNs vaktmästeripool) 

1 500 000 2 000 000 2 500 000 

Kostnadsökningar    

Digitaliseringssatsning −500 000 −200 000 −200 000 

Genomförandeplan för kommunalisering av 
vägföreningar −200 000   

Utbyggnad av laddstolpar och solceller −800 000 −800 000 −800 000 

Energieffektiviseringsutredning −200 000   

Trygghetssatsning - belysning på mörka platser 
samt klippa växtlighet som skapar mörka vrår −200 000 −325 000 −350 000 

Lekplatser i kommunens ytterområden 
(drift+avskrivningar) 

0 −250 000 −500 000 

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

0 −80 000 −160 000 

Summa −400 000 345 000 490 000 
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Investeringar 

Vad det gäller de investeringar 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. 
 
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 i anslutning till 
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 skapa 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 
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cykelvägar genom att öka takten i utbyggnaden av dessa och då med en särskild 
prioritering av de gång- och cykelvägar som angränsar till skolor och förskolor. 
 

Investering i ridhus samt omklädningsrum i 
Ekebyhov  
Ridning är en av de största idrotterna bland kvinnor och flickor på Ekerö men trots 
det satsar inte kommunen på denna idrott. 
Det är idag kö för att få börja rida och vi anser därför att en satsning på ett nytt 
ridhus i Ekebyhovsdalen med tillhörande omklädningsrum och personal- och 
gemensamhetsutrymmen är helt nödvändig. 
 

Investering i akut hall/tältlösning  
 
Behovet av föreningslokaler är skriande i Ekerö. Flera av de lokala 
idrottsföreningarna har fått skala ner på sin verksamhet och/eller kan inte möta upp 
det utökade behovet. Detta vill vi avhjälpa med en akut tältlösning för att täcka det 
omedelbara behovet av halltider i kommunen.  
 
  



21 
 

Investeringsbudget  
 
 2022 2023 2024 2025 
Intäktsökningar     
Kostnadsökningar     

Aktivitetshus    
−60 000 

000 

Upprustning av förskolelokaler −5 000 000 −5 000 000 −5 000 000  

Lekplatser i kommunens 
ytterområden −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 −3 000 000 

Öka takten utbyggnad gång- och 
cykelvägar – särskilt i anslutning till 
skolor 

−1 000 000 −1 000 000 −1 000 000 −1 000 000 

Trygghetssatsning - belysning på 
mörka platser −2 000 000 −2 000 000 −2 000 000 −2 000 000 

Investering ridhus inkl omklädning, 
Ekebyhov 

 −3 000 000 −3 000 000  

Investering akut hall/tältlösning −4 000 000    

Summa 
−15 000 

000 

−14 000 

000 

−14 000 

000 

−66 000 

000 
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Sammanfattning av driftsbudget 2022 med 
inriktning för 2023 och 2024 

Nedan följer en sammanfattning av driftsbudget: 
 

Sammanfattning av driftsbudget 2022 med inriktning för 
2023 och 2024 

(tkr netto) 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

 

Budget 
2022 

Inriktning 

2023 2024 

Barn- och 
utbildningsnämnden −875 059 −912 944 −911 944 −952 470 −982 116 

−1 023 
716 

Socialnämnden −555 242 −564 500 −564 500 −584 320 −604 620 −627 940 

Kultur- och 
fritidsnämnden −65 949 −65 530 −64 830 −72 820 −89 265 −96 120 

Byggnadsnämnden −8 084 −12 880 −12 160 −10 560 −10 200 −9 440 

Miljönämnden −2 814 −3 800 −3 500 −4 900 −4 130 −4 190 

Delsumma 
fastighetsenhet −41 121 −15 200 −5 500 −12 590 −11 370 −13 765 

Delsumma tekniska 
enheten −20 970 −23 053 −21 800 −22 375 −22 220 −23 305 

Tekniska nämnden −62 091 −38 253 −27 300 −34 965 −33 590 −37 070 

Central politisk 
organisation −12 602 −13 810 −13 900 −17 635 −16 125 −18 170 

Revisionen −919 −990 −1 000 −1 200 −1 320 −1 320 

Överförmyndaren −2 290 −2 630 −2 830 −2 890 −2 950 −3 025 

Kommunstyrelsen −101 682 −175 971 −168 720 −203 100 −192 280 −193 220 
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Varav:       

KS - 
Kommunstyrelseförval
tningen −91 184 −98 753 −99 953 −114 620 −113 320 −114 855 

KS - Smarta satsningar 
- övergripan. −2 613 −6 600 −6 600 −5 800 −6 800 −6 800 

KS - 
Stadsbyggnadsförvaltn
ing −6 081 −8 797 −8 597 −23 960 −21 295 −20 960 

KS - Brandförsvar −25 425 −26 016 −26 015 −26 355 −26 780 −27 305 

KS - Gem medl avg −1 641 −1 650 −1 655 −1 665 −1 685 −1 700 

KS - Gem 
avräkningskonton −8 955 −15 400 −1 500 −10 100 −11 000 −10 200 

KS - Medfinansiering 
statl infrastruktur −2 600 −2 600 −2 600 −2 600 −2 600 −2 600 

KS - Budgetmarginal −7 000 −11 655 −16 000 −2 000 −2 000 −2 000 

KS - Resurs 
detaljplanering −3 301 −5 700 −5 800 −16 000 −6 800 −6 800 

       

S:a Verksamhetens 
nettokostnad 

−1 686 
732 

−1 791 
308 

−1 770 
684 

−1 884 
860 

−1 936 
596 

−2 014 
211 

       

Skatteintäkter och gen 
bidrag 1 792 634 1 865 744 1 824 744 1 920 500 1 970 700 2 042 800 

Finansnetto −14 204 −100 −8 340 −7 933 −10 471 −14 223 

Resultat 91 698 74 336 45 720 27 707 23 633 14 366 

 5,1% 4,0% 2,5%  1,4% 1,2% 0,7% 
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(tkr netto) 
Utfall Prognos Budget Budget Inriktning 

2020 2021 2021 2022 2023 2024 

Verksamhetens 
nettokostnader 

−1 686 
732 

−1 791 
308 

−1 770 
684 

−1 884 
860 

−1 936 
596 

−2 014 
211 

Skatteintäkter och 
generella bidrag 1 792 634 1 865 744 1 824 744 1 920 500 1 970 700 2 042 800 
Finansnetto −14 204 −100 −8 340 −7 933 −10 471 −14 223 
Resultat 91 698 74 336 45 720 27 707 23 633 14 366 
 5,1% 4,0% 2,5% 1,4% 1,2% 0,7% 
       
Resultatmål lägst 1%    19 205 19 707 20 428 
Årets resultat jämfört 
med resultatmål    8 502 3 926 −6 062 
Årets resultat i 
genomsnitt 2022-2024     1,11% 21 902 
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