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Inledning 

Vi kristdemokrater är en del av det borgerliga styret på Ekerö tillsammans med Moderaterna 
och Centern (i den s.k. Ekeröalliansen). Samtidigt är vi en del av den stora internationella 
kristdemokratin – världens näst största politiska rörelse. Människovärdet är centralt för oss 
kristdemokrater, där livets okränkbarhet och alla människors lika värde utgör viktiga 
värdegrunder när vi bygger vår politik. 
 
Politikens uppgift är att stötta, hjälpa och skapa goda förutsättningar för människor att leva 
ett gott liv. Fokus skall vara vår gemensamma välfärd, vård/omsorg, skola och rättsväsende.  
Vi är emot överstatlighet. Politiker skall inte detaljreglera människors liv. Vi vet att samhället 
bäst byggs underifrån. Att det är i de små nära gemenskaperna samhällsbygget börjar. Just 
denna tanke präglar även vår politik inom samhällsbyggnad här på Ekerö. 
 
 
Rösta KD - en borgerlighet att lita på 
 
KD har drivit en konsekvent och stundom hård opposition under mandatperioden, i syfte att 
bekämpa och försöka fälla den nuvarande regeringen. Det är något vi kristdemokrater har 
anledning att vara stolta över och komma ihåg när vi nu röstar i höstens val! 
 
Ett Ekerö som håller ihop 
Ekerö är en fantastisk plats att bo på i Stockholms län, med direkt närhet till vår vackra 
huvudstad men med en karaktär präglad av landsbygd. Kommunen växer kraftigt de 
närmaste åren och kommer att utvecklas mot vår vision av en småstad snarare än en förort, 
något vi kristdemokrater tycker är viktigt. För att inte förstöra karaktären och den s.k. 
Ekeröandan är det viktigt att utvecklingen präglas av måttfullhet, och att gestaltningen ges 
stor betydelse. 
 
Ett splittrat samhälle är ett otryggt samhälle. Därför har vi inom politiken ett stort ansvar att 
tillse att utvecklingen sker på ett sådant sätt att Ekerö håller ihop. När vi utvecklar vår Ekerö-
politik gör vi det under devisen: ”Ett Ekerö där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter”. 
 
Mer om hur vi tänker att det skall gå till hittar du på följande sidor under respektive 
politikområde. Om du undrar mer om vår politik och/eller vill ställa frågor till oss så är du 
varmt välkommen att vända dig till nedanstående kontaktpersoner: 
 
Sivert Åkerljung, gruppledare, sivert.akerljung@kristdemokraterna.se, 070-982 02 80 

Alvar Kårfors, ordförande, alvar.karfors@politik.ekero.se, 0708-44 88 78 
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Jobb och näringsliv på Mälaröarna 

Företagande och entreprenörskap är grunden för Sveriges välfärd. Därför måste vi ge bra 
förutsättningar och skapa goda villkor för dem som vill starta och utveckla företag. Det 
måste också finnas goda incitament för att individer skall vara beredda att ta den risk det 
innebär att bli företagare.  

På Ekerö har vi drygt 3000 företag, där de allra flesta är småföretag. Vi kristdemokrater vill 
verka för att företags- och arbetsmarknadsfrågor flyttas högre upp på dagordningen, där 
företagarperspektivet hamnar i ett tydligare fokus. Vid kommunala upphandlingar skall de 
små företagens möjligheter att delta beaktas, t. ex vid utformning av beviskrav på teknisk 
förmåga, kapacitet och kompetens. 

I Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat är det uppenbart att Ekeröföretagarna inte 
är särskilt nöjda med upplevelsen av kommunal service. Vi ser därför ett behov av att 
omformulera näringslivskontorets tjänstegarantier i syfte att göra de mer relevanta, tydliga 
och mätbara. Näringslivsenheten och deras uppdrag kan även behöva en större översyn.  

När det gäller arbetsmarknad och jobbmatchning vill vi avskaffa arbetsförmedlingen då de 
misslyckas med sitt uppdrag att matcha företagens behov med relevanta sökanden. 
Arbetssökanden vittnar om att man inte får jobb via arbetsförmedlingen, och de flesta 
företag vill helst inget ha att göra med myndigheten ifråga. Därför vill vi att myndighets-
ansvaret läggs på kommunen istället där vi har bättre förutsättningar att vara till verklig 
nytta för Ekeröföretagen och våra kommuninvånare. 

Några av KD Ekerös förslag. 
 

• Förbättra den kommunala servicen till företagarna 

• Säkerställ småföretagarperspektiv i upphandlingar och inför utmanarrätt.  

• Kortare handläggningstider och minskad byråkrati.  

• Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på kommunen 

• Skapa flexiblare detaljplaner som medger förtätning och småskaliga verksamheter. 

• Intensifiera planeringen för industriområden i kommunen. 

• Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav! 
 

Avslutningsvis: Nya jobb skapas inte av politiker utan av företag. Ca 80% av nytillkomna jobb 
sedan 90-talet har skapats i företag med mindre än 50 anställda). Att prioritera näringslivs-
frågor är därför att prioritera hela samhället – för utan företag har vi ingen välfärd! 
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Trafik 

 
Trafiksituationen är en av Ekerö kommuns stora utmaningar – särskilt fram till dess att 
förbifarten öppnas. Samtidigt måste vi vara realister och inse att många Mälaröbor är 
beroende av bilen för att få vardagen och familjelivet att fungera. Det rör sig inte bara om 
pendling ut från kommunen utan även i hög grad transporter inom kommunen. Vi är 
generellt mot regler och förbud som har som mål att försvåra för bilägare. Tvärtom bör vi 
göra vad vi kan för att underlätta.  
 
Det måste bli lättare att ”ta bilen till bussen” (eller båten). Därför vi vill ha fler och större 
infartsparkeringar; t. ex i Tappström och vid Träkvistavallen. Parkeringsfrågan vid 
centrumbyggnationerna är prioriterad. Fler bostäder och på sikt större utbud i centrum 
kommer innebära såväl fler besökare som att man stannar längre tid varför normen behöver 
vara generös. 
 
När det gäller vårt vägnät är stora delar av det från 30-talet och i behov av upprustning. Vi 
driver på för att staten måste öka Stockholms andel av investeringarna i infrastruktur och 
kollektivtrafik från 10 till 15% och att trafikverket tar större ansvar för underhållet. Vi vill 
även ansöka om pengar från EU:s infrastrukturutbyggnadsfond, där Ekerö borde uppfylla 
kriterierna för att delta. En gång/cykel-väg mellan Adelsöfärjan och Munsö skola måste 
prioriteras. 
 
När det gäller pendelbåten konstaterar vi att vårt initiativ blev mycket lyckat. Här vill vi se 
utökad turtäthet, men gärna också fler linjer och en större utveckling av pendelbåtstrafiken  
i hela länet.  
 
KD Ekerös prioriterade punkter om trafiken: 
 

• Fler och större infartsparkeringar för att underlätta pendling. 

• Generösare parkeringsnorm i Ekerö C – det skall vara lätt att ta bilen! 

• Gång/cykel-väg mellan Adelsöfärjan och Munsö skola måste prioriteras 

• Fler pendelbåtslinjer och utökad turtäthet.  

• Inga bilförbud eller miljözoner i kommunen.  

• Trafiklösningar och P-tal skall involveras tidigt i detaljplaneprocesser för att undvika 
eventuella trafikproblem. 
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Så bygger vi Mälaröarna 

 
Kristdemokraterna förespråkar en försiktig utveckling av Ekerö. Utöver redan planerade 
projekt vill vi därför se en återhållsam byggtakt. Vi tror inte på tillkomst av nya större 
bostadsområden utan ser hellre att nya bostäder tillkommer genom förtätning.  
Detta kan t. ex ske genom möjligheten att inreda ytterligare bostad i enfamiljshus, 
komplementbostadshus, samt flexiblare detaljplaner. I flera redan etablerade villaområden 
bör det vara möjligt att dela tomter och/eller uppföra radhus/parhus för flera hushåll. Att 
det finns en sådan efterfrågan ser vi inte minst på att de så kallade Attefallsreglerna ökar i 
popularitet och bland annat används för att omvandla villafastigheter till mindre bostads-
rättsföreningar. Välkommen med dina idéer skall vara den inställning man möter i kontakt 
med vårt byggnadskontor. 
 
Där nya flerfamiljshus trots allt är aktuellt vill vi se begränsad bygghöjd – maximalt tre 
våningar är något av ett riktmärke. Vid nyproduktion skall det finnas blandade upplåtelse-
former för att tillgodose olika målgruppers bostadsbehov. Vi vill se över vilka områden inom 
Ekerö bostäder som lämpar sig för försäljning till boende (ombildning till bostadsrätt). 
Främst områden av radhuskaraktär, som t. ex i Brunna och Stenhamra.  
 
Vid nybyggnation skall gestaltningen ges stor vikt Vi skall bygga tryggt, snyggt och undvika 
förortskaraktär.  Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. 
Projektstyrning och upphandlings-kvalitet är områden som vi ser kan förbättras, så att 
kommande byggprojekt i högre grad faller ut enligt plan och budget. 
 
Vi är helt emot tanken på stora handelsplatser eller gallerior och tror att Ekerö klarar sig 
utan sådana under överskådlig tid. Vi ser dock gärna att vi har en urban, pulserande tätort 
som är trevlig att bo och vistas i-samtidigt som vi behåller kommunens lantliga och unika 
karaktär i de yttre kommundelarna. 
 
KD Ekerös viktigaste förslag och ställningstaganden: 
 

• Inga nya stora områden med flerfamiljshus utöver redan beslutade projekt. Hellre 
förtätning av befintliga områden.  

• Om nya områden trots allt planeras skall bebyggelsen vara låg och smälta in i 
befintlig karaktär 

• Trafiklösningar och P-tal måste ges stor vikt i samtliga detaljplaner.  

• Det bör bli lättare för villaägare att kunna dela fastigheter för ytterligare bebyggelse, 
där det är lämpligt med hänsyn till övrig infrastruktur. 

• Ekerö skall byggas tryggt och snyggt. Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden 
ska väga tungt när kommunen utvecklas. 

• Inga stora handelsplatser eller gallerior i kommunen under överskådlig tid. 

• Påbörja planering för både ”Förbifart Älvnäs” och ytterligare en bro över kanalen. 
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Skola och förskola 

 
Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran. 
Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. 
Familjer skall kunna välja mellan olika omsorgsformer. Vi har tyvärr sett en tendens att 
förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar 
familjernas möjlighet att välja. 
 
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, stimulera elevernas intellektuella utveckling 
och förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för 
att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull 
samhällsmedborgare. 

En viktig del i att skapa förutsättningar för skolan att lyckas med sitt uppdrag är att erkänna 
lärarna som skolans nyckelpersoner. Utan bra lärare når vi aldrig en skola med hög kvalitet. 
Det är också viktigt att lärare får möjlighet att vara just lärare, och slipper alltför många 
kringuppgifter som tar tid från undervisningen. Vi vill därför rensa bland lärares uppgifter 
och ansvar och ge utrymme för mer lärarledd ämnesundervisningstid. 

Mår eleverna bra går även skolarbetet oftast bra. Det är därför viktigt att satsa på elevhälsan 
och ge stöd till de barn som behöver det. Ekerö ligger på plats 9 av 290 i LF:s ranking av de 
svenska kommunernas skolresultat. Ett otroligt högt resultat. Vi måste dock fortsätta att 
stödja de barn som av en eller annan anledning behöver extra stöd i sitt skolarbete. 

Kristdemokraterna vill också kasta särskilt ljus på en ofta förbisedd faktor i svensk skola: 
föräldrarn, alla föräldrars möjligheter att stötta sina barn i skolan? Vi vill se en satsning så att 
alla skolor mer aktivt involverar föräldrarna i barnens lärande genom särskilda 
utbildningsträffar för föräldrar – utanför skoltid.   
 
KD Ekerös viktigaste förslag inom skola/förskola: 

• Elevhälsogaranti. Eleven skall få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar om 
hon/han behöver det. Samarbetet mellan exempelvis BUF, SOC, habilitering och BUP 
måste utvecklas. 

• Värdegrundsarbetet måste intensifieras på skolorna för att motverka mobbing, 
rasism och annan kränkande behandling. 

• Ett nära samarbete skall finnas mellan skolan och det lokala näringslivet. 

• Inför utbildningsträffar för föräldrar utanför skoltid inom skola/förskola 

• Mindre barngrupper i förskolan för de yngre barnen. 

• En satsning för att minska ungas psykiska ohälsa. 

• Uppmuntra familjedaghemsetablering, och behåll Öppna förskolan. 

• Förbereda arbetet med att starta ett gymnasium i kommunen med de mest 
attraktiva linjerna. Gärna med något slag av inriktning. 

• Valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av 
barnomsorg och skola. 
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Vård och omsorg 

Ekerö ska vara den bästa kommunen att åldras i om Kristdemokraterna får bestämma. Vi vill 
satsa på trygghet, medbestämmande och självständighet.  Du som äldre ska alltid känna dig 
trygg i ditt boende och med din vardag. Vi vill att hemtjänsten ska ha kontinuitet så att du lär 
känna din egen hemtjänstpersonal. Vi vill införa mer självbestämmande så att du kan få det 
du vill ha, till exempel få hjälp med att gå på gym, klappa en häst eller få sällskap på lunchen. 
Vi vill införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Det betyder att du som är över 85 år 
ska få plats på särskilt boende utan att behöva genomgå en biståndsprövning. Det är tryggt 
att veta att man får en plats den dagen som man behöver den – utan krångel. 
Kristdemokraterna kommer alltid att värna de svagaste i samhället!  

Hemtagningsteam 
Vi vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att det införs så 
kallade hemtagningsteam. Trots att det är väl känt att många äldre har flera sjukdomar 
samtidigt och behöver väl samordnade insatser från äldreomsorgen och sjukvården uppstår 
återkommande brister. I förlängningen leder det till ökat behov av sjukhusvård och mer 
omfattande omvårdnadsinsatser. Vårt förslag innebär att personal finns från att hemgången 
planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, 
kollar att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en 
första anpassning av boendet. Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den 
rehabilitering som behöver startas snabbt och intensivt kommer igång. 
 
Kommunalt ansvar för primärvård 
Kristdemokraterna verkar för att avskaffa landstingen och låta staten överta ansvaret för 
sjukhusvård. När det gäller primärvården driver vi att den skall tas över av oss i kommunen. 
Inom kommunen känner vi bäst Ekeröbornas behov och förutsättningar, och vi vill att du 
skall ha större inflytande över t. ex öppettider och service.  
 
Område-”Funk” 
 
Omsorgen inom ”funk” området ska fortsätta att utvecklas. Daglig verksamhet är en mycket  
viktig verksamhet där våra omsorgstagare utövar sitt dagliga arbete. Den skall anpassas till 
varje enskild individ. Valfrihet och självbestämmande är nyckelord i detta arbete. Den öppna 
verksamheten har fått nya lokaler-”Helios”. Kristdemokraterna har under många år värnat 
denna verksamhet och vi kommer fortsätta att arbeta och utveckla detta område. 
 
 
KD Ekerö anser att: 

• Alla över 85 år som vill, ska garanteras plats i särskilt boende eller trygghetsboende 
när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.  

• Satsning på vidareutbildning för personal inom hemtjänst och särskilt boende. 

• En rejäl satsning att motverka ofrivillig ensamhet är prioriterat. 
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• Biståndsbedömning i hemtjänst skall vara flexibel, generös och ha stort utrymme för 
inflytande. 

• Det skall finnas större valfrihet inom mat i hemtjänst och särskilt boende. 

• Hemtagningsteam som följer med den som skickas hem från sjukhus och behöver 
hjälp/insatser i hemmet skall inrättas 

• Vi inom kommunen skall ta över ansvaret för primärvården. 

• Första besöket hos familjerådgivningen skall vara gratis. 

• ”Hemmaplanslösningar” skall vara prioriterat så att vi kan minska placeringarna 
utanför hemmet/kommunen 

 

 

 

 

 

Trygghet och säkerhet  

 
Ekerö är en förhållandevis trygg kommun att växa upp och bo i och brottsligheten är 
generellt mycket låg. Samtidigt får vi aldrig luta oss tillbaka, och tro att vi skulle vara immuna 
mot den samhällsutveckling vi ser runt omkring oss. Även här ser vi tydliga tecken på att 
utvecklingen är på väg åt fel håll. På senare tid har det varit en hel del oroligheter bland 
ungdomar, omfattande skadegörelse, och även antalet inbrott har ganska nyligen skjutit i 
höjden. Det kommer även larmrapporter om ökad droganvändning bland ungdomar. 
 
Vi kristdemokrater kommer aldrig att bagatellisera eller rycka på axlarna när ordning och 
reda äventyras. Lagar och ordningsregler skall följas och överträdelser skall beivras. Här har 
vi alla ett gemensamt ansvar – föräldrar, skola, civilsamhälle och polis och andra 
rättsvårdande myndigheter. Små överträdelser skall aldrig avfärdas som ”ungdomsstreck”, 
oavsett om det handlar om trimmade mopeder, klotter, olagliga smällare, sönderslagna 
busskurer eller annan skadegörelse. Tvärtom är det mycket viktigt att man i unga år lär sig 
skilja på rätt och fel. Om vi inte agerar bidrar det till de små stegens förändring – en 
förändring mot ett samhälle vi inte vill se här på Ekerö.  
 
En röst på KD Ekerö är en röst på ordning och reda. Vi vill därför bland annat ha fler 
kommunala ordningsvakter när och där det är relevant. När S/MP-regeringen sviker och 
polisen inte dyker upp är vi skyldiga skattebetalarna att agera. Budskapet till stöldligor, 
langare och andra oönskade element måste vara tydligt: Här är ni inte välkomna! 
 
KD Ekerö anser att: 
 

• Vi skall ha fler ordningsvakter vid tider och platser där det behövs, med särskild 
prioritet där ungdomar samlas och oroligheter kan uppstå.  

● Kameraövervakning skall övervägas på offentliga platser som Ekerö C, Träkvista och 
Stenhamra, för att förebygga brott men också för att bättre kunna beivra dem. 
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● Klotter ska omedelbart avlägsnas och skadegörelse repareras, för att minska känslan 
av otrygghet. 

● Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsplanering. Vi skall sträva efter 
öppna och ljusa platser med god belysning, som också underlättar övervakning. 

● Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma 
personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn- och 
ungdomsenheten.  

● Kommunen ska ha en väl upparbetad kontakt med polisen för att tillsammans kunna 
motverka organiserad brottslighet. 

 
 

 

 

Kultur- och fritid 

 
Kulturen har en självklar roll i den kristdemokratiska politiken. Ett rikt utbud av kultur, 
fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Det offentliga 
ska dock inte primärt utföra verksamheten utan i samverkan med civilsamhälle, föreningsliv 
och näringsliv. 
 
Ekerö är unikt med sina två världsarv, spirande förenings och idrottsliv med flest 
föreningsaktiva barn och ungdomar i länet. Detta vill vi kristdemokrater självfallet värna och 
uppmuntra. Badhusbygget vid Träkvistavallen är i full gång och vi har varit det enda parti 
som vågat driva denna fråga under de senaste valrörelserna. Denna nya anläggning och 
mötesplats gläds vi Kristdemokrater alldeles extra åt. Vi behöver fortsatt hjälpa de 
föreningar som har behov av anläggningar av olika slag som t ex mattidrotten och 
gymnastiken. Fler innovativa lösningar och samarbeten behöver komma till. 
 
 Våra kulturmiljöer är fantastiska och det är av största vikt att vi har goda relationer till 
hovet, länsstyrelsen, riksantikvarieämbetet och statens fastighetsverk i bevarandet och 
utvecklandet av dessa unika miljöer.  
 
 

• Kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn och ungdomsverksamhet, 
och ambitionen skall vara att bredda utbudet och att fler kan beredas plats. 

• Utveckla ”Gröna kilen”/Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen för rekreation och 
friluftsliv 

• Tight samarbete med ”SISU” – Stockholmsidrotten, där kommunen, SISU och 
föreningarna tillsammans kan arbeta med finansiella lösningar vid utökning av 
verksamhet. 

• Fler ridstigar i kommunen. 

• Fortsatt satsning på kultur i vården 

• Tillgängliggöra fler lokaler från kommunens och Ekerö bostäders bestånd för 
fritidsaktiviteter – pensionärerna är här en prioriterad grupp. 
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• Sätt upp större digitala informationsskyltar med tillhörande turisminformation 

• på ett par strategiskt lämpliga platser i kommunen. Både som information, men även 
för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 

• Uppmuntra friskoleaktörer att etablera idrottsgymnasium i kommunen. 

• Använda området kring Skå flygfält till ”mer ljudstörande” aktiviteter som fortsatt 
motorsportaktiviteter, och skjutbana till sportskyttet som idag saknar anläggning. 

• Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsförvaltningen. Se över 
öppettiderna på våra fritidsgårdar och arbeta för nya kreativa lösningar kring vår 
fritidsgårdspersonal/fältare och ”sommarpolare”.  

 

 

 

 

 

 

 

Miljö 
 

Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, vilken genomsyrar alla våra 

ställningstaganden. Vi som lever nu på Mälaröarna ska överlämna en kommun som nästa 

generation kan ha som hem och kunna bo, leva och verka i. 

 Nuvarande produktionssystem och konsumtionsmönster på vår planet är inte långsiktigt 

hållbara. Vi vill ha en ansvarsfull politik som bevarar vår naturmiljö med dess livsbetingelser 

för olika arter, och som resurs för människan. Samtidigt får strävan efter tillväxt och 

ekonomisk utveckling inte betraktas som fiender till miljön, utan tvärtom en förutsättning 

för innovation, klimatinvesteringar, och inte minst ett gott liv. 

 

Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte 

minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. 

 

Vår kommun är en av cirka 100 kommuner som är med i den frivilliga samarbetsföreningen 

”Sverige Ekokommuner”. Vi och samarbetskommunerna strävar mot långsiktiga hållbarhets-

principer. Inom 13 av 16 områden går arbetet framåt. Med små åtgärder kan vi snabba på 

arbetet med att ställa om, och ha som mål – ett långsiktigt hållbart samhälle.  

 

KD Ekerö vill: 
 

• Verka för fler infartsparkeringar för att uppmuntra kollektivtrafikåkande. 

• Fortsätta att sanera enskilda avlopp och förbättra kontrollen kring dessa. 

• Verka för en snabbare utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätverket. 
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• ”Gröna påsen” skall marknadsföras bättre så fler ansluter sig till denna tjänst. 

• Fler laddstolpar i kommunen. 

• Höja andelen av ekologisk och närproducerad mat på våra skolor/förskolor. 

• Vid upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än 
vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas. 

• Utbyggnad av gång- och cykelbanenätet 

• I dialog med landstinget utöka buss och pendelbåtstrafiken på våra öar. 

• Kommunen ska inte ha kommunala särkrav som fördyrar inköp utan följa svensk 
miljölagstiftning. 

• Utöka öppettiderna vid Skå återvinningscentral. 

• Använda mer trä i kommande nybyggnationer.  

• Solcellsbelysning skall prioriteras vid kommunens nybyggnationer och 
reinvesteringar. 

 

 

 


