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Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss
som ett mittenalternativ i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk
grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att
återskapa ett modernt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd,
demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning.
Ett starkt samhälle står på en stadig grund av gemenskap och trygghet. Men även det starkaste
fundament riskerar att rasa samman av dåligt övervägda beslut. Ett sammanhållet och starkt Ekerö
byggs inte på olikheter, utan på likheter. Ekerö behöver invånare som strävar åt samma håll och som
har samma mål med samhällsuppbyggnaden. Endast på så sätt undviker vi det som det
multikulturella samhället bevisligen skapar, nämligen splittring, både i kvartersytor och bland
medborgare. Genom en trygg och rättvis skola, bostadsmarknad och äldreomsorg bygger och lever vi
tillsammans i en sammanhållen och lokalistisk Ekerökultur.

Vision
För Sverigedemokraterna Ekerö är det självklart att mälaröborna får leva i en trygg kommun. Vi drivs
av en tro på och en kärlek till Sverige, till våra vackra öar och till Ekerö kommun. Vi varnade tidigt för
de problem som övriga partiernas politik skapat och den otrygghet för invånarna som denna fört
med sig. Vi varnade om utanförskapsområden, ökat grovt sexuellt våld, organiserad kriminalitet,
människohandel, hedersvåld, religiös extremism. Till detta ska läggas de skenande
migrationskostnader vilka efter 2 år landar på kommunerna genom den så kallade
överrullningseffekten. Kommunerna har i och med bosättningslagen fått ta konsekvenserna av en
oansvarig migrationspolitik, vilken förvandlat tidigare trygga och välskötta kommuner till otrygga
kommuner och redan tidigare riskområden till än mer utsatta områden. Om vi inte tar ansvar och
fattar korrekta beslut nu kommer läget förvärras även för vår ännu så länge välskötta och trygga
kommun. Vi Sverigedemokrater bygger vår politik kring sammanhållning i vilken vi gläds åt
framgångar och hjälps åt i motgångar. Vi värdesätter och förvaltar vårt arv från tidigare generationer
och vi är stolta över vår kultur och våra traditioner. Genuinitet är ett vägledande ord för oss i vårt
politiska värv, att verka för Ekerö kommuns bästa och en trygghet genom livet för mälaröborna.
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1. Ekerökultur istället för mångkultur
Den som är delaktig i att bygga upp och utveckla är också mer benägen att ta ansvar och förvalta.
Därför är sammanhållning och en samsyn kring det kollektiva ansvaret väsentligt för att bygga ett
starkt Ekerö. Vi vill se en kommun där plikt, skyldighet och rättighet genom genuin implementering
går som en röd tråd genom mälaröbornas vardag. Sammanhållningen bygger inte på etnicitet eller
utbildningsnivå utan genom en förståelse för vikten av social tillit och en stärkt gemensam identitet.
Vår Ekerökultur är öppen och bekräftas yttermera av en ansvarsfull och transparent behandling av
invånarnas skattemedel. På Mälaröarna finns ingen plats för klyftor mellan ung och gammal eller
mellan de som bott på öarna i generationer och nyinflyttade. Mångkultur är signifikant med splittring
och segregation och därför är valet enkelt: Ekerökultur istället för mångkultur!

Det lokala samhällskontraktet
Ett väl fungerande samhällskontrakt som både skyddas och utvecklas kräver ett gemensamt språk,
förståelse för individens behov av gemenskap och ett sammanhållet samhälle. För att ena Sverige
idag behövs andra mekanismer än det nationella att samlas kring. Sammanhållning, gemenskap och
lojalitet till landet och den egna kommunen är sådana mekanismer vilka står upp mot parallella
samhällsstrukturer. Vi utgår därför från dessa mekanismer i uppbyggnaden av det lokala
samhällskontraktet. Folkhemstanken stimuleras av uppfattningen om att man ger efter förmåga och
tar efter behov. Stabiliteten i Ekerö kommun byggs upp genom transparens och en stark tillit mellan
styre och invånare. Styret ska erhålla kvalitativ och väl prioriterad service i skola, vård och omsorg,
samtidigt som invånarna realiserar omsorg till kommunen och associerar skyldigheter som en väg till
rättigheter.

En rättssäker lokalistisk demokrati
Delaktighet och en vilja att vara närvarande i kommunpolitiken är en förutsättning för levande och
utvecklande Mälaröar. Genom en öppen och inbjudande dialog och en pedagogisk anspråkslöshet i
redovisningen av hur skattemedlen fördelas, skapar vi en stabil kommunal demokrati där
kommuninvånarna känner inflytande och ansvar. Kommuninvånarna ska i tidigt skede få ta del av
detaljplaner som påverkar och reformerar miljöbilden i aktuellt område, där invånarnas aspekt ska
färga det fortsatta arbetet. Den digitaliserade informationen måste förstärkas och när det är möjligt,
på ett konstlöst sätt vara tillgänglig invånarna.
Den upplevda närheten till politikerna är av största vikt och kan ske genom konstruktiva
frågestunder, öppna nämndssammanträden och att vi tidvis utnyttjar resurser, till exempel
Idélabbet, i form av politikercafé riktat främst till kommunens unga medborgare.

2. Trygghet och trivsel bygger en social tillit
Liksom i andra kommuner så ökar tyvärr otryggheten även i vår kommun. Vi ska aldrig acceptera att
exempelvis narkotikaförsäljning sker öppet på våra gator och i kommunala lokaler. Som kommun
måste vi med gemensamma krafter avlägsna störande moment och garantera drogfria kommunala
lokaler för Ekerös unga att vistas i.
Tiggerifrågan är inte bara väsentlig i sig utan innehar ett signalvärde för hur vi vill att Ekerö kommun
faktiskt ska se ut. Vi vet att tiggeriet som fenomen för med sig en rad andra företeelser. Sanitära
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olägenheter, otillåtna bosättningar och organiserad brottslighet är alla exempel på kommunala
problem i tiggeriets spår. Skyddsvärdet i rättigheten att tigga kan aldrig tillåtas vara större än
skyddsvärdet i kommuninvånarnas trygghet.
Statistiken talar sitt tydliga språk; upplevd otrygghet har främst drabbat Sveriges kvinnor. I en tid där
jämställdhet får anses vara ett av våra viktigaste incitament vore det tjänstefel av styret i Ekerö
kommun att inte ta denna otrygghet på allvar.
Klotter och nedskräpning är också negativa inslag i kommunen och påverkar även de på invånarnas
trivsel och trygghetskänsla. Målsättningen bör vara att avlägsna allt klotter inom ett dygn och att inte
tillåta legala klotterplank, då sådana visat sig öka snarare än minska illegalt klotter.
I syfte att öka på trivseln bör den offentliga konsten ha en folklig förankring och inte vända sig
endast till en begränsad grupp. Fokus bör ligga på att exponera det nationella och lokala kulturarvet.
Som motvikt till otryggheten och som en stöttepelare till politiken finns civilsamhället. När den
enskilde individen engagerar sig skapas precis den sammanhållning och det samhällskontrakt som vi
som parti ser som den viktigaste av incitament för en trygg kommun. Tillsammans måste vi lyfta de
eldsjälar som stundom förglöms. Vinsten i att lyfta fram dem som vittnar i obehagliga brottsmål,
stoppar våldsinslag eller står upp och agerar mot mobbning blir ett förstärkt perspektiv av samhällets
behov.

En restriktiv och hållbar mottagning
Under flera år har vi påtalat vikten av att prata volymer gällande mottagandet av nyanlända. För oss
Sverigedemokrater är den enkla ekvationen självklar; vi hjälper med de resurser som kvarstår, efter
att kommuninvånarna själva först fått ta del av den förväntade och rättmätiga kvalitativa kommunala
service de har rätt till, inte tvärtom. Anvisningslagen och märkliga politiska prioriteringar tränger
tyvärr undan de egna kommuninvånarna. Kvar för kommunerna att hantera blir orättvisa, frustration
och motsättningar.

Assimilering istället för integration
Vi Sverigedemokrater förespråkar assimilation framför integration. Skillnaden i begreppen är vi anser
att som ny i Sverige bör du ta seden dit du kommer istället för att vi alla ska integreras ihop i det så
kallade mångkulturella Sverige. Ett starkt samhälle bygger på en känsla av samhörighet,
sammanhållning, ett gemensamt språk och en gemensam identitet. Tillsammans binds begreppen
samman till en stark och lokalistisk lojalitet till lokalsamhället. Ekerö kommuns projekt
Självförsörjande365 och de lösningar man presenterar där går emot all statistik om hur man bäst får
nyanlända att bli självförsörjande. Projektet menar att arbete är att likställa med fullgjord
integration. Vi anser dock att det behövs betydligt mer än så. Många nyanlända kommer från länder
som skiljer sig väsentligt från Sverige på många sätt, exempelvis i vardagsliv, kultur, historia, seder,
bruk och ideologi. Det är naivt att inbilla sig att dessa skillnader inte kan resultera i motsättningar och
problem. Vi ser positivt på en kravfylld integration där man känner till både sina skyldigheter och sina
rättigheter. Vi ser en obligatorisk närvaro för nyanlända i introduktionen av vår kultur och
samhällsstruktur, vilket underlättar en anpassning till det svenska samhället. Utebliven närvaro, vid
exempelvis anvisad språkträning eller samhällsorientering inom kommunens gränser, ska ge
konsekvenser.
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Återvandringsbidrag
Kombinerat med högre krav på anpassning till det svenska samhället, vill Sverigedemokraterna även
stimulera till ökad frivillig återvandring. Vi är övertygade om att många invandrare vill återvända till
sina hemländer och ser därför vikten i att Ekerö kommun skapar förutsättningar och även en
handlingsplan att offerera. Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan Ekerö kommun applicera
ett kommunalt återvandringsbidrag.

3. Riktig jämställdhet
Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder, men det betyder inte att
jämställdhetsproblem inte existerar. Otryggheten bland kvinnor ökar. Sexualbrotten ökar trots att
anmälningsbenägenheten minskar. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen.
Jämställdhetsdebatten kretsar allt som oftast kring en ojämn fördelning och ett tendentiöst
detaljstyrande. Vi Sverigedemokrater vill istället erbjuda en problemlösning med fokus på att skapa
möjligheter och förbättra livsvillkor. Oavsett om du är man eller kvinna ska du bemötas av respekt
och din rätt till självbestämmande skall respekteras.

Krafttag mot den växande hederskulturen
Cirka 70 000 flickor riskerar idag att giftas bort mot sin vilja i Sverige. Omkring 240 000 ungdomar
lever i familjer med hedersnormer, där deras vardag begränsas gällande umgänge, aktiviteter och
klädsel. Ekerö kommun har ett ansvar i att inte blunda för eller förneka dessa ungdomars öde och
istället arbeta aktivt och bestämt mot hederskulturen. Majoriteten drabbade av hedersförtryck är
flickor, men enligt nya rapporter ökar det även bland pojkar. För att kunna motverka hederskulturen
krävs att vi förstår dess strukturella komplexitet. Den är ett av vår tids största jämställdhetsproblem
och drabbar hundratusentals ungdomar om vi väljer att titta bort. Barnkonventionen blir lag den 1
januari 2020, och vi ser därför att en obligatorisk undervisning om hederskultur implementeras i
skolan. Den generation som växer upp, våra barn, måste medvetandegöras om problematiken och
tidigt lära sig att ta avstånd från hedersrelaterat våld, barnäktenskap och andra felaktiga
tvångsmetoder.

4. Familjevänliga och trygga samhällsmiljöer
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas
trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna Ekerö
vill verka för att bevara Mälaröarnas levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga
samhällsmiljö. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas i varje detaljplan och projekt och
hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer minimeras. Natur och en känsla av
småskalighet skapar trygghet och gemenskap, varför vi vill undvika förtätning i ytterområdena och
istället utnyttja den centrala delen av Ekerö för nybyggnation. På så sätt skapar vi en betingning för
de centralt boende att begagna landsbygden runt hörnet. Vi stödjer och främjar kulturell planering
för att tillse att bostadsområden utformas i uppskattade traditionella byggnadsstilar istället för grå
och livlösa betonglådor.
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Variation i byggandet
Vi Sverigedemokrater eftersträvar byggnation av olika former av bostäder. Alla har inte den
finansiella styrkan att bo i en dyr bostadsrätt eller villa på våra öar. Vi anser därför att Ekerö Bostäder
bör tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för exempelvis Ekerös ungdomar, pensionärer och
ensamstående föräldrar.

5. En rättvis bostadskö
Ekerö kommun har som många andra kommuner i landet tvingats till ett orimligt tungt ansvar för
statens havererade migrationspolitik. Samtliga som anvisas till kommunen genom bosättningslagen
ska erbjudas boende och tillkommande service. Bosättningslagen begränsas till två år, den så kallade
etableringsperioden. Ekerö kommun har beslutat förlänga etableringstiden till totalt fyra år, vilket i
praktiken innebär att de två extra åren bekostas helt av mälaröborna själva. Vi Sverigedemokrater
anser att samtliga hyreskontrakt ska sägas upp efter de ordinarie två årens etableringstid och att de
nyanlända då får ställa sig i den ordinarie bostadskön.
Bostadsbristen på våra öar är idag högst påtaglig. Samtidigt som Ekerö bostäder upplåter 40 % av
lediga lägenheter till kommunen har vi fått ett nytt begrepp på bostadsmarknaden att förhålla oss
till. Vi har vant oss vid det faktum att en del människor tyvärr är hemlösa. Dessa är i regel människor
med någon form av missbruks- eller social problematik. Till begreppet hemlös kan nu adderas
bostadslöshet. Ett nytt begrepp vilket omfattar människor med arbete, inkomst och många gånger
helt utan social utsatthet. Människor som helt enkelt inte har en chans att komma in på den reguljära
bostadsmarknaden. Enligt socialtjänsten finns idag omkring 100 sådana hushåll i Ekerö kommun. En
verklighet som för oss är helt oacceptabel. Vår bestämda uppfattning är att Ekerö kommun inte ska
tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in i Ekerö bostäders kösystem. Vi vill även ge
bostadsrättsföreningar möjlighet att neka kommunen som medlemmar tills dess bosättningslagen
avskaffas. Dagens orättvisa bostadspolitik ställer människa mot människa och motsättningar skapas
när den social tilliten krackelerar.

Möjlighet att ställa sina barn i bostadskö från 6 års ålder
Genomsnittlig kötid för en lägenhet någonstans i kommunen är idag 8 år. En av de konsekvenser
som den långa kötiden får är att våra unga lämnar öarna i förtid. En stor förlust då dessa ungdomar,
om de skulle bli kvar, i högsta grad skulle gynna den lokala tryggheten och på ett positivt sätt
understödja det lokala samhällskontraktet. Med hänsyn till dagens kötid och sett till analysen av en
överskådlig framtid, anser vi att det är högst rimligt att kommuninvånare ges möjlighet att ställa sina
barn i bostadskö från 6 års ålder.

6. Ekonomi och kommunalskatt
De svårlösta problem som idag appliceras på kommunerna skapar en alltmer komplex utgångspunkt i
förvaltningen. Detta då regering efter regering frångår finansieringsprincipen, vilket leder till
överrullningseffekter i den kommunala budgeten. Samtidigt som välfärden skall utvecklas i en
miljömässig och hållbar riktning och investeringar ska ske i modern utrustning för skola och allmänna
verksamheter ökar kostnaderna för en allt mer åldrande befolkning. Kommunerna förväntas
samtidigt förhålla sig till kostnader kring asyl- och migrationens utveckling. Anvisningslagen kräver
husrum, skola, utbildning, arbetsmarknadsmässig lösning, integration och socialt stöd. Staten står för
de asyl- och migrantrelaterade kostnaderna endast under de två första åren. Kostnader som sedan
9

tillfaller kommunerna. Vi har en förvaltningsekonomisk begränsning att förhålla oss till och genom
ansvar och väl vägda prioriteringar ska vi genom återhållsamhet förvalta kommunen för att inte
skuldsätta kommande generationer. Politik och förvaltning handlar om prioriteringar. Adderas en
investering på ett område, får ett annat verksamhetsområde ofrånkomligen stå åt sidan. De
kommande åren kommer ställa höga krav på kommunernas resursprioriteringar kring
känslighetsanalyser och verksamhetsplanering. Detta då kostnaderna kommer öka för flertalet
kommuner, till exempel på grund av en havererad integration och behovet av att snabbt få
nyanlända i arbete. För de kommuner som står dåligt rustade, det vill säga i avsaknad av
känslighetsanalyser och ordningsam verksamhetsplan, kommer drastiska åtgärder vara betvingade
att vidta, exempelvis genom ökade kostnader för allmännyttiga verksamheter och en minskad
skattesubventionering.

Integrations- och migrationspolitiskt bokslut
För missnöjda medborgare som upplever en icke tillfredsställande välfärd är ett av de kraftfullaste
verktygen som står till bud att använda valurnan vart fjärde år. Eftersom trycket på kommunerna vad
gäller utveckling och kostnader ökar, torde medborgarnas behov av transparens och möjligheten till
insyn också bli större. Ivånarnas intresse av att följa utvecklingen och att vara insatt i budgetering och
prognostisering kommer intensifieras. Ett intresse som troligen aktualiseras till reflektion och en vilja
till medvetenhet om hur de ekonomiska resurserna allokeras. En oansvarig och havererad asyl- och
anhöriginvandringspolitik har för kommunerna resulterat i nya behov av ekonomiska. Ett
integrations- och migrationspolitiskt bokslut är väsentligt för en transparent redovisning av
bosättningslagens konsekvenser för den kommunala budgeten. Redovisade kostnader för skola och
omsorg redovisas idag på ett tydligt och omfattande sätt, alltmedan kostnader relaterade till de
nyanlända som placerats i Ekerö kommun genom anvisningslagen redovisas på ett högst tvetydligt
sätt, om än alls. Kostnader, som all tillgänglig prognostisering tydligt visar på, kommer att eskalera
under kommande år som en effekt av bosättningslagen. Vi anser därför att ett bokslut för integration
och migration skulle skapa en mer tydlig, transparent och rättvis redovisning utan några som helst
skygglappar.

7. Vi främjar det lokala småföretagandet
Småföretagandet är en viktig grundsten för vår gemensamma välfärd. Ekerös entreprenörer står för
tillväxt och sysselsättning. Vi ser det som en självklarhet att Ekerö kommun ska stötta dessa med en
god service, exempelvis via ett utvecklande och kreativt småföretagarcenter. På så sätt visar vi oss
behjälpliga och främjar fortsatt entreprenörskap och innovation. Tillväxten ska konstant balanseras i
förhållande till väsentliga samhällsvärden, såsom folkhälsa, kulturarv, miljö och ett bibehållet och
starkt socialt kapital. Ekerö kommuns slutliga mål ska ödmjukt förbli att behärska positionen som en
av Sveriges mest företagsvänliga kommuner, där vi uppmuntrar socialt företagande, småskaliga
jordbruk, uppfinnarverksamheter och gårdsförsäljning. Kommuner beroende av några få stora
företag är sårbara och utsatta. Därför är stöd, vägledning och enkelhet ledord för
Sverigedemokraterna Ekerö i att främja progression för småföretagarna.

8. En trygg och lärande skolgång
Ekerö kommuns skolor ska kunna mäta sig med Sveriges bästa, både kunskapsmässigt och
kvalitetsmässigt. Vi gör ingen skillnad på kommunala och privata skolor, utan fokuserar på kvalitet
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framför vinsttak. Långsiktighet och kontinuitet genomsyrar verksamheten, från rektorer till lärare och
vidare till eleverna. Den Sverigedemokratiska skolan präglas av demokratiska värden och respekt för
andras åsikter. Kritiskt och konstruktivt tänkande inte bara stimuleras utan uppmuntras. Skolan ska
implementera informell kunskap om vänster- höger- och religiös extremism, växande antisemitism
och det problematiska med totalitära idéer kontra demokratiska värden.
Varje elev i Ekerö kommun ska känna trygghet. Vi föreslår därför ökade satsningar på
antimobbningsverksamhet och vi vill införa nolltolerans mot bråk och stök i klassrummet. Vi vill även
se kraftfulla åtgärder mot lärare som påverkar elever med sina egna politiska preferenser och på så
sätt motverkar kritiskt och konstruktivt tänkande. Lärare ska dela med sig av kunskap, inte privata
åsikter. Som ett led i att finna och understödja morgondagens företagsledare och kommunikatörer
ska retorikövningar och entreprenörskap uppmuntras.

Lämpliga åtgärder för studiesvaga- och särskilt begåvade elever
Den allt mer kravlösa skolan missgynnar de studiesvaga elever som visar ett tydligt behov av ramar
och regler för att prestera. Vi förespråkar därför en återgång till en kunskapsinriktad skola med
förstärkta möjligheter att sätta in lämpliga åtgärder i tid för dem som halkat efter eller inte når upp
till utsatta mål. Även särskilt begåvade elever missgynnas av dagens skolsystem. En känsla av att vara
missförstådd, att ha förlorat lärandeglädje och motivation ger ofta följder som skolk, sociala problem
och i vissa fall drogmissbruk. Vi Sverigedemokrater vill se särskilda undervisningsgrupper och
individanpassade och stimulerande uppgifter för att säkra en tillfredsställande skoltid även för
särskilt begåvade elever.

Skolan och vårt svenska kulturarv
Skolans roll som kunskapsförmedlare kompletteras av uppdraget att förmedla en djupgående
förståelse och acceptans kring vårt svenska kulturarv. Inlemmat i kulturarvet är det svenska folkets
gemensamma historia, kultur, traditioner, normer, värderingar, språk och kristendom. Samtliga dessa
är incitament vilka vi anser utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om
vår kulturella arv blir det brydsamt att bli en naturlig del av Sverige och lokalsamhället. Vi anser
därför att det svenska språket ska prioriteras samtidigt som kärnfamiljens betydelse, den kristna
etiken och inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle väl betonas.

En skola med ordning och reda
Orimligt stor del av lärarnas tid går till att skapa ordning och reda och lösa konflikter i klassrummet.
Vi föreslår en jourskola som alternativ för stökiga elever. Trygghet, studiero och respekt för varandra
är grundläggande incitament för lärande, tillsammans med en nolltolerans mot mobbning, hot och
trakasserier.
Det ska aldrig vara offret för exempelvis en mobbare, som ska tvingas till åtgärder, såsom att
exempelvis byta skola. Det är mot förövaren konsekvenser ska riktas. Vuxennärvaron i skolan är
väsentlig för tryggheten, och här ser vi att våra äldre i kommunen kan spela en viktig roll. Vi vill se ett
så kallat klassmorfarsystem där de äldres livserfarenhet och kunskap tas tillvara och där de unga får
tidiga förebilder och en annan vuxen är läraren är närvarande.
Hederskultur, rekrytering till religiösa terrorutövande rörelser och övrig våldsbejakande extremism är
alla nya, icke välkomna inslag i våra skolor. Behovet av handlingsplan för hur detta ska motarbetas är
därför stort för varje kommun.
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Trygga och drogfria lokaler
Vi måste ständigt arbeta för att förstärka tryggheten i de kommunala lokalerna där våra barn och
unga vistas. Varje lokal i kommunal regi ska ha ordningsföreskrifter och en genomarbetad drogpolicy.
Nolltolerans mot alkohol och andra droger ska gälla där våra barn och unga vistas. Vi vill se över
möjligheten av irreguljär användning av specialsökhundar i syfte att förebygga försäljning och
nyttjande av droger.

Valfrihet resulterar i bättre kvalitet
Vi Sverigedemokrater förespråkar ett återförstatligande av skolan, framförallt för att garantera en
jämbördig skolgång för samtliga elever. Vi betonar även den pedagogiska valfriheten för elever och
föräldrar i att välja skola och skolform. Friskolorna fungerar som ett bra komplement till den
kommunala skolan. Ett ökat utbud av undervisningsformer ger en naturlig konkurrens vilket gynnar
den kommunala skolans kvalitet. Det är dock av största vikt att friskolorna följer gällande
målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar.

Elevhälsan i fokus
Den växande psykiska ohälsan bland unga tenderar att bli morgondagens folksjukdom med
efterföljande personliga tragedier och skenande nationella kostnader, om vi inte agerar. En
elevhälsogaranti, där eleverna får träffa kuratorer och skolhälsopersonal inom ett dygn, är en
behövlig åtgärd. Garantin har en preventiv funktion och en naturlig korrelation till bättre mående för
våra skolungdomar. Idag är det ett obligatorium för elever att lära sig livräddning i vatten. På
liknande sätt tänker vi oss en obligatorisk utbildning i hur man agerar om exempelvis en klasskamrat
drabbas av en panikångestattack.

Barnomsorg med mångfald och valfrihet
Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Mångfalden inom
barnomsorgen är av största vikt, där vi ser positivt på att barnen får hjälp i sin utveckling ute i
naturen. Barn som vistas i utemiljö stimulerar sina sinnen och sin grovmotorik samtidigt som man
delar sina upplevelser med andra. Detta skapar gemenskap och en djupare känsla för hembygd och
natur. Flickor och pojkar är födda biologiskt olika och detta förhållande ska bejakas istället för en
genuspedagogiskt baserad barnomsorg inom vilken olikheter eroderas.
Att tillämpa modermålsträning i förskolan försvårar invandrarbarnens anpassning till det svenska
samhället. Detta sammantaget med den ekonomiska påfrestning modersmålsundervisningen innebär
gör givet att den bör avskaffas. Samtliga skolor ska istället erbjuda logopedhjälp som en del av
utvecklingen i att lära sig det svenska språket.
Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ser vi som positivt och även det starka incitamentet i att
underlätta familjepusslet genom att erbjuda barnomsorg alla tider på dygnet.
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9. En värdig ålderdom
Sverigedemokraterna vill verka för att alla människor ska kunna åldras med bibehållen rätt till ett
värdigt liv. Vi accepterar inte att äldre hamnar i isolering eller känner oro för att åldras på grund av
brister i omsorgen. Vi ser positivt på en mångfald i vårdformer och rätten till valfrihet, så länge som
kvaliteten på boendeformerna uppnås. Kvaliteten ska alltid gå före pris i upphandling inom
äldreomsorgen.

Vi undviker social isolering
För att undvika social isolering och en situation där ett allt för stort ansvar läggs på anhöriga att
ombesörja vårdansvaret, behöver biståndsbedömningarna vara generösa, framförallt vid demens.
Psykiskt lidande och isolering blir ofta resultatet om man frångår den enskilde individens behov.
Ekerö kommun ska erbjuda det bästa inom hemsjukvård, hemtjänst, dagverksamhet och
nattpatruller, för dem som önskar bo kvar hemma. Ökad personaltäthet är ett nödvändigt incitament
för en uppbyggd äldreomsorg som våra äldre förtjänar.

Avgiftsfria halkskydd till kommuninvånare över 65 år
Halkolyckor bland äldre orsakar närmare 1500 dödsfall per år, vilket är fem gånger fler än det antal
som dör i trafiken. Varje förhindrad halkolycka innebär således stora besparingar, både i lidande och
finansiellt. Rehabiliteringen efter en halkolycka kan ta lång tid och för en del kan den innebära ett
livslångt vårdbehov. Vi vill arbeta preventivt mot halkolyckor och som en del i detta föreslår vi
avgiftsfria halkskydd till samtliga kommuninvånare över 65 år.

En trygg vardag för våra äldre
Våra äldre ska känna en vardaglig trygghet. Kommunen ska därför begära utdrag ur
belastningsregister vid nyanställning. Rörelseförmågan hos många äldre och handikappad är
begränsad. Sprinklers kan rädda liv vid brand och det är därför viktigt att samtliga äldreboenden har
godkända sprinklersystem. Studier visar att äldre mår bättre både fysiskt och psykiskt genom att
vistas i miljöer med barn. Detaljplaneringen av trygghetsboenden kan därför med fördel placeras i
närheten av förskolor och skolor.

10.

En individuell och omsorgsfull familjeomsorg

Familjer och ensamståendes liv skiljer sig åt. Det är därför av vikt att Ekerö kommuns
socialförvaltning har kompetens och hög beredskap för att på ett professionellt sätt möta både
familjer och ensamboende när hjälpbehov uppstår. Vid behov av akut hjälp ska målet vara att träffa
en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. En preventiv insats som kan rädda familjer från
att splittras eller andra personliga tragedier. Försörjningsstöd skall ses som tillfällig lösning på ett
akut problem, kopplat till ett krav att personen i fråga aktivt medverkar till att komma ur sin social
utsatta situation. Ekerö kommun ska även ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider,
med en kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
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Subventionerad vaccination mot TBE
Tillsammans med kollegor i Region Stockholm vill vi undersöka möjligheterna för subventionerad
vaccination mot TBE för boende på Mälaröarna. Beståndet av fästingar ökar och därmed även
konsekvenserna och kostnaderna för påföljderna av fästingbett. Vaccination av en hel familj är
kostsam och en ekonomisk omöjlighet för en del familjer.

11.

Miljöpolitik och ansvar för djur och natur

Som individ har man ett personligt ansvar att värna om naturen och sin omgivning. Kommunen
bidrar med incitament och strukturella förutsättningar för att förenkla detta ansvar. Kommunens
samtliga verksamheter ska präglas av kretsloppstänkande och omsorg om allt levande kring oss. Ett
fundamentalistiskt miljötänkande fungerar dock som en kontraproduktiv bromskloss. Vi tror på ett
konstruktivt miljöarbete genom bland annat ett ökat utbud av laddstationer. Ett brett utbud
påverkar valet mellan fossila drivmedel och elbilsmarknaden. Vi framhåller förvaltarskapstanken om
ett aktivt jord- och skogsbruk parallellt med arbetet att bevara orörd natur. Vi lägger vikt vid ett
konstruktivt och realistiskt arbete kring miljöfrågor och utgår från hur vi på det mest
kostnadseffektiva sätt kan förvalta Ekerö kommun. Överambitiösa och ogenomtänkta lösningar är
ofta kostsamma och svårhanterliga för kommunen, men framförallt för privatpersoner och lokala
företag. Internationella satsningar inom forskning och åtgärder resulterar i större framgång, framför
höjda drivmedelspriser, fordonsskatter och andra åtgärder som endast slår mot privatpersoner och
företag. God hushållning av kommunens pengar kräver beslut i tur och ordning, där etappmål
fungerar ledande i miljöarbetet istället för att ha bråttom i att fatta beslut.

Levande Mälaröar med närproducerat på tallriken
Vi eftersträvar ett ekologiskt och hållbart samhälle. Jordbruket ska ha minsta möjliga miljöpåverkan
per producerad enhet, varför vi ser vikten av närproducerat framför långa och tunga transporter.
Mat med högt näringsinnehåll och utan överdosering av antibiotika i råvarorna är en förutsättning
för god hälsa. Vi vill se en kommun där menyn för all mat som serveras i det offentliga innehåller en
ursprungsmärkning. Antalet ekologiska och närproducerade råvaror på varje tallrik bör hanteras i
etappmål, där slutmålet är ett offentligt Ekerö med restriktioner att inhandla råvaror från länder med
sämre djurskyddslagar än Sverige. Det är inte mer accepterat att djur lider utomlands än här i
Sverige.

Förbud mot inköp av ritualslaktat kött till kommunalt finansierad verksamhet
Ritualslakt, eller mer bestämt halal och kosher, utsätter djuren för onödigt lidande. Djuren slaktas
genom skäktning, en metod som förbjöds i Sverige 1937. Metoden innebär emotionell stress och
ångest för djuret och kan i vissa fall vara i upp till 10 minuter innan djuret slutligen avlider. Vi
Sverigedemokrater anser att djurens rättigheter skall stå över alla religiösa övertygelser. Ett förbud
mot inköp av ritualslaktat kött ger en tydlig och kraftfull signal av denna ståndpunkt. Reglerna om fri
rörlighet av varor inom EU:s interna marknad hindrar Sverige som EU-land att förbjuda import av
ritualslaktat kött, men det betyder inte att vi som kommun står handfallna och maktlösa i vår
förvaltning och i våra principer. De som av religiös övertygelse inte äter konventionellt slaktat kött,
kan erbjudas en alternativ proteinkälla.
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En djurhållning av respekt och omsorg
Sverigedemokraterna agerar med en stark omsorg för våra djur, tama som vilda. Sverige kan stoltsera
med en av världens hårdaste djurskyddslagar. Vår vision är ett samhälle präglat av respekt och
vördnad för både människor, djur och natur och där vi lever sida vid sida. Vi värnar om djuren och
deras rätt till ett drägligt liv utan onödigt lidande. Ekerö kommun har en handfull idkande bönder
som står bakom en fortsatt levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk på Mälaröarna. Att ge
djurvälfärdsbidrag ökar incitamenten att konkurrera på liknande villkor som idkare från andra länder
med sämre djurskyddslagar.
Investeringar i hästnäringen och stimulerad utbyggnad av ridvägar och leder främjar framförallt
Ekerös föreningsliv.
Införandet av ett förbud mot cirkusunderhållning som använder icke-domesticerade djur på
kommunal mark är av stor vikt för oss Sverigedemokrater. Signalvärdet är stort, av den enkla
anledningen att det är underhållning som inte anstår vår tid. I samma anda vill vi införa restriktioner
kring användning av fyrverkerier och smällare, för att skydda både vilda och tama djur från det
trauma ljuden av fyrverkeri kan ge.
Antalet viltolyckor på Mälaröarna kan minskas, bland annat genom en enkel insats med saltsten
utsatt på sidan av vägarna. På så sätt stannar djuren kvar vid sidan av vägarna för att istället lapa i sig
vägsalt under vintertid.

12.

Trafik och infrastruktur

För att följa den ständiga utvecklingen och förändringen av våra öar bör trafiksituationen ständigt ses
över. Vi ser en framtid där fler åker kollektivt, vilket kommer kräva fler och tätare turer. Kommunen
behöver underlätta för kollektivtrafikanterna, exempelvis genom fler infartsparkteringar, både
centrumnära och i ytterområdena. Specialturer, såsom direktbussar till större arbetsplatsområden,
såsom exempelvis Kista och Arenastaden, kan också underlätta pendlandet för många. Pendelbåten
har mottagits väl av mälaröborna och har nu permanentats och fått utökad tidtabell. För att
ytterligare öka resandet med pendelbåten kan fler stopp på vägen mot slutstation vara ett alternativ.
Infrastrukturfrågor är alltid komplexa då Ekerö kommun sällan har mandat att själva besluta i dessa.
Det pågående arbetet med en fjärde fil på Ekerövägen är välkommet och även det omfattande
projektet Förbifart Stockholm. Förändringar som under en tid kommer innebära en del problem som
sämre framkomlighet, men som genom ett kvalitativt samarbete partierna mellan i att hitta proaktiva
lösningar i slutändan kommer bli en positiv förändring för både boende och besökare på Mälaröarna.

Gång- och cykelvägar för liv och hälsa
Vi anser att vår vackra önatur avnjuts som bäst från sidan av bilvägen istället för på den. För detta
och för mälaröbornas säkerhet och hälsa prioriterar vi därför fler och längre sammanhängande gångoch cykelvägar.
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13.

Det kulturella arvet återskapar en gemensam identitet

Kulturpolitikens främsta syfte är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur
samt att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet besitter. Detta bidrar till att återskapa
en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom anpassning för nyanlända. Vi
prioriterar verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala
kulturarvet, varför vi ser att de ekonomiska anslagen för dessa verksamheter skall vara generösa. I
Ekerö kommun ser vi biblioteket och de ideella hembygdsföreningarna som särskilt viktiga aktörer i
det kulturarvsfrämjande arbetet. Tillsammans med kommunen kan de agera arrangörer vid officiella
högtider, framförallt genom att ansvara över att svenska nationaldagsfirandet tillskrivs en folklig
profil.

Kommunala bidrag endast till inkluderande föreningar
Antidemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer ska inte ges kommunala bidrag. I den mån
Ekerö kommun väljer att bidra till olika former av föreningsverksamhet ska krav ställas på respekt för
grundläggande demokratiska idéer och värderingar som respekterar allas lika värdighet. Ekerö
kommun ska inte utge bidrag till politisk eller politiserad verksamhet eller till kulturevenemang som
underblåser eller romantiserar användandet av vandalism, droger eller våld.

Obligatoriska klassbesök på Birka Vikingastad för Ekerö kommuns skolbarn
Vi har ett rikt kulturarv med många riksintressen som skall förvaltas med respekt och göras
lättillgängliga för kommuninvånarna och turistande besökare på öarna. För oss Sverigedemokrater är
det av stor vikt att värna vårt kulturarv och på så sätt visa respekt för tidigare generationer och deras
åstadkommanden. Eleverna läser om vikingatiden i skolan någon gång under årskurserna fyra till sex.
För att implementera och stärka vår gemensamma identitet hos våra barn vill vi att alla barn på
Ekerö får ta del av vår unika historia genom att besöka Vikingamuseet och vikingabyn på Birka.
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Sammanfattning av våra mål 2019 - 2022

Användande av narkotikahund i kommunens lokaler.
Införande av ett lokalt tiggeriförbud.
Möjlighet att ställa sina barn i tidig ålder i Ekerö bostäders bostadskö.
Ingen kvotering i Ekerö bostäders bostadskö.
Upprätta ett integrations- och migrationsbokslut.
En effektiv och givande medborgardialog.
Ett årligt pris för civilkurage.
Obligatoriska studiebesök på Birka Vikingastaden.
Avgiftsfria halkskydd för pensionärer.
Restriktioner kring användning av fyrverkeri och smällare.
Krafttag mot ungas psykiska ohälsa.
Erodera ut avgiften för biståndsbedömning.
Fokus på säsongsanpassade och närproducerade råvaror.
Aktivt arbete för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter.
Förbud mot inköp av ritualslaktade råvaror.
Cykel- och gångväg från Munsö till färjeläget mot Adelsö.
Samarbete med Region Stockholm kring subventionerad vaccination mot TBE för boende på
Mälaröarna.
Extra insatser för barn med särskild begåvning och barn med inlärningssvårigheter.
Främja entreprenörskap och retorik i skolan.
Utbildning och information till ungdomar om hedersvåld, sexuella trakasserier och kränkande
beteende.
Nolltolerans mot mobbning, hot och trakasserier i kommunens skolor.
Cykel- och gångväg mellan Skå kyrka och Färentuna kyrka.
Fler ordningsvakter som understöd till polisen.
Fler hyresrätter till rimliga priser för unga och ensamstående.
Utökade turer och stopp för pendelbåten.
Samarbete med Region Stockholm kring obligatorisk vaccination mot TBC.
Underlätta och förbättra servicen kring lokala företag och dess kontakt med kommunen och
berörd förvaltning.
Ingen genuspedagogik i kommunens förskolor.
Ett kravfyllt integrationspaket.
Direktbussar till större arbetsområden utanför Mälaröarna.
Subventionerade avgifter i korttidsboende.
Inga bidrag skall ges till exkluderande föreninga.r
Bättre tillgänglighet till kuratorer och hälsovårdpersonal i skolan
Krav på legitimation med foto inom hemtjänsten. Ett krav i upphandlingen.
Språkkrav inom äldreomsorgen.
Erkända minoriteters rätt till vård på sitt modersmål.
Främja och stödja Hembygdsföreningar.
Kommunalt återvandringsbidrag.
Utökade och säkra ridleder.
Ökad omsorg av våra riksintressen och fornlämningar.
Förenkla bygglovsprocessen.
Uppsägning av hyreskontrakt efter anvisningslagens etableringstid på två år.
Fixartjänst för funktionshindrade och äldre.
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Kommunalt stöd till föräldragrupper och nattvandrare.
Fler laddstationer och ett effektivt miljöarbete.
Saltstenar för att förhindra viltolyckor.
Straffbelägga nedskräpning med cigarettfimpar.
Kreativa lösningar för hjälp till Ekerö kommuns fattigpensionärer.
Ökad belysning på långtidsparkeringsplatser.
Tätare bussturer till ytterkanterna av Mälaröarna (Direkttur Munsö-Stenhamra)
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Sverigedemokraterna Ekerös utgångspunkt är att allt sker med mälaröborna i fokus och med
en förståelse för vikten av ett lokalt fungerande samhällskontrakt. En kommun blir
välmående, inte genom olikheter utan genom likheter. Dessa förverkligar vi genom en
gemensam identitet, sammanhållning och gemenskap. Vi samlas kring omsorgen om Ekerö
som kommun och tillsammans tar vi ansvar för det arv vi lämnar efter oss till kommande
generationer.
Trygghet genom livet skall verka som ett ledande mantra, vilket genomsyrar varje
generations åtaganden. Genom denna lokalistiska grundsyn skapar vi en association till våra
mälaröar och den blir en garant för vår hembygds väl och fortlevnad. Slutligen konstrueras en
orubblig tillit till att det offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas.
Det är genom lokalismens incitament som vi utvecklar ett starkt och lokalt samhällskontrakt.
Ett kontrakt i vilket vi finner att skyldigheter leder till rättigheter och inte tvärtom. Politik
handlar om prioriteringar. För Sverigedemokraterna Ekerö sker de politiska prioriteringarna
uteslutande och explicit med medborgarnas bästa som utgångspunkt.

”Det lokala samhällskontraktet formas bäst av
lokalism och med mälaröborna i fokus.”
Jimmy Fors Gruppledare Sverigedemokraterna Ekerö
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