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Inledning 
 

Enköpingsmoderaterna arbetar för att 

utveckla och förbättra livet för 

kommunens invånare 

 

Enköping har fantastiska förutsättningar, 

både i vårt geografiska läge och vårt utbud 

av boendemiljöer.  

Vi utsätts ständigt för förändringar i olika 

former som konjunkturer, trender, 

geopolitiska förändringar och nu senast 

pandemin, men Moderaternas 

grundläggande värderingar förändras inte. 

Trygghet, valfrihet och långsiktighet, både 

lokalt och nationellt, är förutsättningar för 

en hoppfull framtid. För ett samhälle i 

obalans tappar i utvecklingskraft och leder 

till stora sociala och ekonomiska 

kostnader. 

Valfrihet är en av samhällets viktigaste 

drivkrafter för utveckling och en viktig 

rättighet som berikar våra liv. Den hotas 

ständigt av de som anser att våra 

myndigheter ska bestämma vad vi ska 

tycka, tänka och göra. 

I vårt Enköping ska individen ha stor frihet 

vilket ska genomsyra allt vårt tänkande 

och kan gälla bra miljö och socialt ansvar 

detta parat med att individen också tar 

ansvar. 

Kommunen är en organisation för att 

utföra lagstiftade tjänster som skola, vård 

och omsorg, och av kommunen beslutade 

tjänster som olika former av 

fritidsaktiviteter. Detta finansierar 

kommunen genom kommunalskatten. Den 

utgör tillsammans med skatten till 

regionen en tredjedel av din lön.  

Politiken ska noga överväga VAD, vilka 

tjänster, som kommunen ska utföra samt 

följa upp HUR kommunen utför sina 

uppdrag för att ständigt öka 

produktiviteten.  

Hållbar utveckling är ett synsätt som ska 

prägla all kommunal verksamhet oavsett 

om det gäller ekonomi, samhälle eller 

ekologi (miljö). 

Det är viktigt att prioritera bland allt som 

olika grupper önskar att kommunen ska 

göra och därmed skapa förutsättningar för 

en rimlig skattesats så att du i slutändan 

själv får större möjlighet att välja hur dina 

pengar ska användas.  

Enköpingsmoderaternas 
strategiska mål för perioden 
2022 - 2031 
Stor inflyttning gör att Enköping är den 

femte snabbast växande kommunen i 

Sverige. Det innebär positiva utmaningar 

där vi historiskt arbetat med ett perspektiv 

som längst över en mandatperiod, och 

ibland kortare. Moderaternas 

handlingsprogram kommer att i större 

utsträckning handla om våra långsiktiga 

mål och strategier som sträcker sig över 

flera mandatperioder.  

 

 

 

Bachostaden, ett av våra nya bostadsområden. 
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Ekonomisk hållbarhet 
I en växande kommun där prognosen visar 

att vi kommer att vara över 60 000 

invånare 2040 kommer det att ställas krav 

på en långsiktig ekonomisk plan som 

blickar 10 år framåt och som kopplas till 

översiktsplanen. 

Kommunerna kommer att ha det fortsatt 

kämpigt ekonomiskt. Trots det är målet att 

inte höja den kommunala skattesatsen 

under de kommande åren. Det betyder bl. 

a. att vi behöver fundera på hur vi 

använder kommunens tillgångar och 

koncentrera oss på kommunen 

kärnverksamheter. I hamnområdet har vi 

stora tillgångar som är vilande. Ena energi 

och det nya badhuset är två andra 

verksamheter som binder stora kapital och 

där kommunen inte behöver vara 

verksam.  

Trygghet 
Ett socialt hållbart samhälle är tryggt, 

inkluderande, jämlikt och tolerant. 

Människor känner sig delaktiga i 

samhällsutvecklingen och har tillit till 

samhället.  

Vi vill att alla Enköpingsbor eller de som 

besöker vår kommun ska känna sig trygga 

när de vistas här. Vi ska vara särskilt 

uppmärksamma mot gängkriminalitet och 

ungdomsbrottslighet. Vi vill stämma i 

bäcken genom att utveckla det 

förebyggande arbetet. Samordningen 

mellan kommunen och andra myndigheter 

ska utvecklas. 

Trygghet betyder också att den som är 

äldre, är sjuk eller har andra problem ska 

känna sig trygg i vetskap om att 

kommunen har kompetens, beredskap 

och resurser för att stötta den enskilde. 

Men trygghet innefattar också beredskap 

mot katastrofliknande händelser som 

torka med vattenbrist och skyfall med 

vattenskador. Under de kommande åren 

ska kontinuitetsplaneringen utvecklas och 

riskerna ska mildras med lämpliga 

åtgärder. 

Samhällsbyggnad och Näringsliv 
Social hållbarhet handlar också om att 

skapa platser där människor trivs och kan 

leva ett gott liv. Enköping gör en 

utvecklingsresa från småstad till en 

medelstor stad i det växande Mälardalen. 

Vi vill i den kommande översiktsplanen 

bättre gestalta hur staden skall utvecklas 

och byggas. Höga hus, låga hus, villor och 

kopplat till utbyggnaden av kommunens 

service, med en blandad bebyggelse som 

motverkar segregation och stimulerar 

integration.  

Vi fick 270 nya företag i Enköping under 

2020. Det säger en del om ENA-bygdens 

attraktionskraft. Vi vill att Enköping med 

en positiv inställning ska ge bästa möjliga 

stöd för företagare att komma igång, 

bedriva, expandera sina verksamheter. En 

väg att nå målet är att göra en grundlig 

översyn och förenkling av de 

administrativa rutinerna. 

Strategiska markförvärv behöver göras 

centralt i kommunen men även i 

kransorterna.  

Enköping är en landsbygdskommun där 

nästan hälften av Enköpingsborna bor i 

någon av våra kransorter eller på 

landsbygden. Vi ska fortsätta att satsa på 

utveckling av kransorterna. Det förutsätter 

en klok utveckling av lokala 

samhällstjänster, ofta i samarbete med 

civilsamhället.  
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Miljö 
Även på kommunal nivå kan vi bidra till att 

minska människans fotavtryck. Flera stora 

initiativ kommer att pågå i Enköpings 

kommun under de kommande åren för 

detta. Hållbarhetslöften tecknats kring 

bl.a. energi, vatten och ekologisk 

mångfald. Tre samlande initiativ som 

sannolikt kommer att prägla kommunens 

verksamhet under hela 20-talet.  

EU:s Vattendirektiv har varit en av 

utgångspunkterna, men direktivet 

kommer också vara vägledande för andra 

initiativ under de kommande åren.  

Vi vill fortsätta minskningen av fossila 

bränslen för att bidra till de nationella 

klimatmålen. Viable cities1 är ett annat EU 

finansierat nationellt initiativ med syfte att 

svenska städer ska bli smarta och 

klimatneutrala redan 2030. Enköping var 

en av de första att ansluta sig till 

initiativet.  

 

 

 

 
1 Viable Cities är ett strategiskt 
innovationsprogram med fokus på omställningen 
till klimatneutrala och hållbara städer. 

Utbildning och arbetsmarknad 
Skolans uppgift är att utveckla våra 

ungdomar till självständiga individer och 

ges förutsättningar att bli självförsörjande. 

Utbildningen skall utvecklas och anpassas 

för våra elevers olika förmåga till lärande. 

Vår ambition är därför att kunna erbjuda 

ett brett utbud av utbildningsmöjligheter 

så att alla kan hitta den form som passar 

den enskilde eleven bäst. Vi är övertygade 

om att den kommunala skolan i Enköping 

kan bli det självklara förstavalet för många 

elever och vårdnadshavare, men 

friskolorna har också en självklar plats i 

Enköping. 

Vuxenutbildning skall anpassas för olika 

individers förmåga och förutsättningar 

oavsett om man är i rehabilitering eller är i 

SFI2 för att möjliggöra att de blir en del av 

samhället. 

För många arbetslösa i Enköping står långt 

från arbetsmarknaden. Att få dessa till att 

bli självförsörjande är av enorm vikt för 

den arbetslöse, men också av stor 

betydelse för kommunens ekonomi. 

Tillsammans med näringslivet kan vi hjälpa 

många till ett normalt arbetsliv. 

  

2 Svenska för invandrare 
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Utbildning och arbetsmarknad 
Målbild 
 
Att skapa förutsättningar för livslångt 

lärande innebär att alla ska kunna 

utvecklas och utbilda sig för att kunna 

leva ett självständigt liv och ta ansvar för 

vårt gemensamma demokratiska 

samhälle.  

När det gäller kommunens arbete med de 

som står långt från arbetsmarknaden har 

vi en 0-vision.  

 

Förskolan  
Förskolan i Enköping ska vara en lärande 

mötesplats där barn har rätt att leka, 

förundras och känna framtidstro (och bli 

förberedda för grundskolan). 

Grundskolan 
Vi värdesätter kunskap så att eleverna får 

bästa förutsättningar för att utvecklas och 

lära. Målet är att alla elever ska bli 

behöriga till gymnasieskolan.  

I Enköping ska det finnas att stort utbud av 

skolor med olika profiler. Det gör att det 

alltid ska finnas en skola som passar mig 

eller mitt barn, oavsett om det är en 

kommunal skola eller friskola. 

Gymnasieskolan 
Vi vill ge eleverna förutsättningar att nå 

längre än de trodde var möjligt. 

Westerlundska gymnasiet ska vara öppet 

mot omvärlden med fokus på kunskap, 

trygghet och framtid. Det ska vara en plats 

där eleverna förbereds för vuxenlivet, för 

yrkesarbete och fortsatta studier. Men 

gymnasiet har också en viktig uppgift i 

utvecklingen av Enköping. Därför behöver 

vi regelbundet göra en översyn av dess 

verksamhet. 

Vår övergripande målsättning är att 

Enköping ska höra till landets bästa 

skolkommuner.  

Arbetsmarknad 
Ett övergripande mål för den kommunala 

verksamheten är att skapa bra 

förutsättningar för långtidsarbetslösa 

Enköpingsbor att klara sin egen försörjning 

och leva ett bra liv. Gör vi det på ett bra 

sätt påverkas också kommunens ekonomi 

positivt. 

 

 

Handlingsprogram 
 

Resultaten i Enköpings skolor har 

utvecklats väl under den senaste 

mandatperioden, med ett starkt fokus på 

resultaten. Men det finns fortfarande 

mycket kvar att göra för att skapa de bästa 

förutsättningarna för våra barn och elever, 

oavsett ålder och skede i livet.  

Nya WGY beräknas vara klart 2024. 
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Antalet barn i förskolan ökar i takt med att 

kommunen växer. Flera nya förskolor har 

byggts under innevarande mandatperiod 

(2019 - 2022). Med gällande 

befolkningsprognos behöver fler förskolor 

byggas fram till 2030. Här vill vi se ett ökat 

samarbete med friförskolorna. 

Befolkningsprognosen innebär också 

behov av fler utbildningsplatser i 

grundskolan. Även här ser vi möjligheter 

med ett ökat samarbete med friskolorna, 

men även ett bättre utnyttjande av 

befintliga kommunala skollokaler.  

Att skapa mer utbildningsplatser i 

befintliga kommunala skolor är också en 

förutsättning för att minska segregationen 

i våra skolor. Det kan bl.a. ske genom att 

skapa förutsättningar för ett aktivt skolval 

från elever och vårdnadshavare. Vi vill 

även se ett gemensamt antagningssystem 

för alla grundskolor i Enköping. 

I Enköping ska du som vårdnadshavare 

inte behöva fundera på om en skola är 

kommunal eller har en annan huvudman. 

Alla skolor kan erbjuda olika profiler men 

med samma kvalitet. För det ska alla 

kommunala grundskolor i sina 

presentationer ha en tydlig beskrivning av 

sin profil för att underlätta ett aktivt 

skolval från vårdnadshavarna.  

Bredsand/Storskogen är ett av de 

snabbast växande områdena i Enköping. Vi 

vill ha en grundskola (F-6) där. 

Försöket med fritidsklubb ska utvärderas 

under den kommande mandatperioden. 

Om resultatet är bra vill vi etablera fler 

klubbar i kommunen, om möjligt 

 
3 Ett samarbete mellan Enköping, Strängnäs, 
Eskilstuna och Västerås kommuner 

tillsammans med aktörer från 

civilsamhället.  

Kontakten med föräldrarna ska utvecklas. 

Ett verktyg för detta är regelbundna 

enkäter där resultatet från dessa ska 

publiceras på kommunen hemsida. Även 

skolornas betygsresultat ska publiceras. 

Redan idag finns ett samarbete med 

friskolorna vad gäller gemensamma 

tjänster, som exempelvis 

modersmålsundervisningen. Sådana 

samarbeten bör utvecklas för elevernas 

bästa. 

Gymnasiet i Enköping får nya lokaler 2024. 

Parallellt pågår ett arbete med att klargöra 

vilken strategi kommunen ska ha med sin 

så viktiga gymnasieverksamhet. Däri ligger 

bl a samarbetet med andra kommuner 

inom 4M-samarbetet3 och med Uppsala. 

Här ser vi också ett behov av en 

samverkan med näringslivet både inom 

utbildningen i sig, men även när det gäller 

programutbudet. 

Inom alla skolformer behöver fokus 

fortsatt vara på att vidareutveckla digitala 

verktyg och lärmodeller, och kunskapen 

hos personalen om dem. 

Ett arbete innebär egen försörjning, 

trygghet och möjligheten att påverka sitt 

eget liv men också bättre ekonomi för 

kommunen. Genom att ytterligare 

fördjupa samarbetet mellan UAN4 och SN5 

kan vi få flera i arbete och 

egenförsörjning. 

Även om situationen har förbättrats är 

tiden för nyanlända att komma i arbete 

fortfarande allt för lång. Ett tätare 

samarbete med näringslivet och 

4 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
5 Socialnämnden 
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Arbetsförmedlingen är nödvändigt och ger 

förutsättningar för ett bättre resultat. 

Ett nära samarbete med 

Arbetsförmedlingen är nödvändigt för att 

statens stimulansåtgärder för 

arbetsmarknaden blir synkroniserade med 

de kommunala. Vi måsta vara aktiva i 

arbetsförmedlingens organisationsarbete 

(ska vara klar hösten 2023) för att nå bästa 

möjliga utfall. 
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Detta vill Moderaterna i 
Enköping genomföra 2023 – 
2026

Utbildning 
• Ökad samverkan med friskolor och 

friförskolor.  
o Gemensamt antagningssystem 
o Kapacitet förskola och utbildning 

• Fortsatt utbyggnad av kapaciteten 
inom förskolan och antalet 
utbildningsplatser inom grundskolan 

• Aktivt (obligatoriskt) skolval 

• Ökad dialog med vårdnadshavare, 
bl.a. genom enkäter 

• Verka för att Engelska skolan (IES) 
etablerar sig i västra Enköping 

• Införandet av fritidsklubbar vid ett bra 
utfall av försöksverksamhet 

• Vidareutveckla digitala verktyg och 
lärmodeller 
o Funktionshindrade och 

hemmasittare ska kunna jobba 
hemifrån 

• Tätare samarbete med Näringslivet 

• ”Vänskolor” i andra kommuner 

 

Arbetsmarknad 
• Svenska för invandrare (SFI) ska 

vidareutvecklas för att öka 
möjligheten till arbete 

 

• Processerna inom 
arbetsmarknadsområdet ska 
tjänsteorienteras så att de bättre 
bidrar till ett minskat utfall inom 
ekonomiskt bistånd 

• Verka för ökat engagemang från 
näringslivet 

• Verka för att nyanlända kommer ut på 
arbetsmarknaden snabbare 

• Verka för ökat samarbete med privata 
aktörer inom ”rusta och matcha”6 

• Verkar för ett tätare digitalt 
samarbete med arbetsförmedlingen 

• Öka samarbete med andra 
förvaltningar kring yrkesprogrammen 

• Verka för fler män i vården 

• Utveckla studie- och 
yrkesvägledningen (Syo) 

• Vi vill få en filial från någon 
högskola/universitet till Enköping 

. 

   

  

 
6 Rusta och matcha är för den som kan jobba, men 
som behöver extra stöd för att hitta jobb eller 
börja studera 
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Trygghet   
 

Målbild 
 

Alla medborgare i Enköpings kommun 

skall uppleva trygghet i vardagen. Med 

begreppet trygghet avses både säkerhet 

på gator och torg såväl som trygghet när 

individen behöver samhällets stöd.  

 Vi värnar om alla människor i Enköpings 

kommun. När någon hamnar i utsatthet 

skall det finas ett stöd och skyddsnät för 

individen.  

”Hjälp till självhjälp” är en viktig princip för 

individens utveckling och anpassning in i 

det svenska samhället. 

 

Handlingsprogram 
 

Enköping har idag en bra vård & omsorgs-

verksamhet som ger brukarna inflytande 

över hur vårdinsatserna utförs. 

Trygghet är ett vitt begrepp. För oss 

Moderater innebär begreppet att man 

inte skall behöva känna rädsla när man 

passerar gator och torg såväl som att 

kunna lita på att samhället ställer upp när 

man behöver stöd inom omsorgen. 

 

 

 

 

 
7 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

 

 

 

Alla medborgare skall känna trygghet på 

stan. Detta kan uppnås på många sätt bl.a. 

genom att stödja föreningar som 

genomför nattvandringar (främst riktade 

mot ungdomar) men också att kameror 

placeras ut vid utsatta platser för att 

försvåra kriminalitet t.ex. vid resecentrum 

och på torg.  

Trygghet i hemmen för de som har olika 

former av insatser uppnås bl.a. med 

trygghetslarm, kameror hos de som 

önskar samt personal med rätt kompetens 

och behörighet.  

En annan del av trygghet är också att 

kommunen planerar för att kunna stödja 

främst äldre vid extremklimat t.ex. genom 

att ha lokaler med kyla vid värmeböljor. 

Behovet av ett brett utbud av vårdinsatser 

som t ex hemtjänst, äldreomsorg, LSS-

insatser7 och hjälpmedel ökar när 

befolkning växer och vi blir äldre.  

Våra brukare ska garanteras en god och 

säker vård oberoende av vem som är 

utförare.  Samarbetet mellan kommun, 

region och privata utförare måste därför 

fortsätta att utvecklas. 

Personalen i våra verksamheter måste få 

rätt förutsättningar i sitt arbete. 

Verksamhetslokalerna ska vara rätt 

utformade för den vårdform som bedrivs. 

Då förenklas arbetet, ger en bättre 
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arbetsmiljö och reducerar antalet 

sjukskrivningsdagar. 

 

 

 

Personer med funktionsnedsättning av 

olika omfattning finns i alla åldrar. De 

behöver fungerande barnomsorg, skola, 

boende, sysselsättning och 

fritidsaktiviteter. Att erbjuda arbete eller 

sysselsättning efter vars och ens 

individuella förmåga minskar inte bara 

kommunens bidragskostnader och 

belastningen på sjukvården, utan bidrar 

också till ökad självständighet och 

självkänsla för människan.  

Vi behöver också ett varierat utbud av 

boendeformer, både för äldre och inom 

LSS, såväl kommunalt drivna som privata 

alternativ.  

Nyanlända behöver stöd för att snabbt 

komma in i samhället, få arbete och 

möjlighet till egen försörjning. Många 

lever idag också med ekonomiskt bistånd. 

Denna situation måste förbättras bl.a. 

genom riktade utbildningar inom vård och 

omsorg där språkutbildning och förståelse 

för svenska metoder och arbetssätt är 

viktiga beståndsdelar.  

Att få nyanlända i arbete är ett viktigt sätt 

för att kunna fylla de personalbehov som 

finns inom vård och omsorg bl.a. 

beroende på ökat antal individer med 

vårdbehov och stora pensionsavgångar 

bland personalen.  

Vi måste aktivt arbeta för att minska 

ökningen av psykisk ohälsa inte minst 

bland unga. Tidig upptäckt och 

förebyggande insatser kan kosta i början 

men på sikt blir besparingen stor både för 

människan och samhället. 

Familjehemsplacerade barn ska få bra stöd 

i sin utveckling och en uppväxtmiljö där ett 

barn kan vara tryggt, med 

familjehemsföräldrar som är utbildade för 

sin uppgift.  

Samarbete och samverkan mellan 

kommun, näringsliv Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen måste utvecklas för 

att få ut de som står långt från 

arbetsmarknaden till praktikplatser som 

på sikt kan leda till fasta anställningar.  

För att klara ovanstående utmaningar 

behövs välutbildad och engagerad 

personal med god kompetens.  

 

 

  

Kommunens nya omvårdnadsboende i Bredsand. 
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Detta vill Moderaterna i 
Enköping genomföra 2023 – 
2026
 

• Stärka integrationssamarbetet mellan 
kommun, näringsliv, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och civilsamhället 

• Utveckla välfärdsteknologi och 
digitalisering genom trygghetsskapande 
teknik 

• Säkerställa att rätt vård sker i rätt 
lokaler 

• Ta bort skillnaderna i tillsyn av 
kommun, privat utförare och region 

• Utveckla samarbetet mellan region och 
kommun och privata utförare för att få 
större säkerhet och trygghet för 
individen 

• Utveckla digitala tjänster för att 
förenkla individens kontakter med 
kommunen 

• Utveckla digitala tjänster för att 
underlätta livet för vårdtagare och 
kunder inom kommunen för att t.ex. 
kunna ha sociala kontakter med 
anhöriga 

• Kompetensutveckla all 
omsorgspersonal för att öka kvalitén i 
kommunens verksamhet och samtidigt 
ge personalen möjlighet till en lokal 
karriär 

• Bygga fler LSS- och trygghetsboenden 
(även i kransorterna) för att möta 
efterfrågan och behov 

• Skapa ett ”vård och omsorgsprogram” 
inom Vuxenutbildningen riktat främst 
mot nyanlända med vårdkompetens 
från ursprungslandet 

• Föreningar skall uppmuntras till att lösa 
uppgifter inom kommunen. Föreningar 
som får verksamhetsbidrag skall kunna 
uppvisa en motprestation  

• Bidrag skall följas upp på ett bättre sätt 
för att undvika missbruk och 
bedrägerier 

• Utveckla kontaktcentrum för att bli ”en 
väg in” till kommunens olika 
trygghetsverksamheter 

• Förbättra belysning och installera 
kameraövervakning på brottsutsatta 
platser t.ex. vid resecentrum och torg  

• Ge stöd till föreningar som är beredda 
att genomföra nattvandringar eller 
andra insatser för att öka tryggheten på 
gator och torg 

• Öka tillgängligheten till kommunal och 
privat service för personer med olika 
former av rörelsehinder 
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Samhällsbyggnad och näringsliv 
 

Målbild 
 

För Moderaterna är individens möjlighet 

att göra egna val ledstjärnan i det 

politiska arbetet. Vi ska leda framtida 

samhällsutveckling för att skapa de bästa 

förutsättningarna för individen att leva, 

bo och verka i en miljö som ger så lite 

negativ miljöpåverkan som möjligt.  

 

Handlingsprogram 
 

Näringsliv 
Ett blomstrande näringsliv är 

förutsättningarna för ett samhälle i balans 

med god ekonomi och goda 

förutsättningar för alla medborgare att 

forma sin egen vardag och utveckling. 

Moderaterna är näringslivets främste 

företrädare inom politiken och vi tar 

ansvar att utveckla dialogen med 

näringslivet och stödja de lokala 

företagarna. Genom konkreta aktiviteter 

kommer Moderaterna att verka för en 

förbättrad dialog mellan kommun och 

företagare, att förenkla administration, att 

tillsyn samordnas mellan olika aktörer och 

att den dagliga dialogen förs i en positiv 

anda. 

Kommunens lantbrukare är en stor grupp 

som utgör en betydande del av det lokala 

näringslivet. För Moderaterna är det 

naturligt att driva frågor som underlättar 

den sektorns verksamhet. Det handlar 

bland annat om äganderätt, miljöfrågor 

och lokal upphandling.  

 

 

Dialogen som startades med lantbrukare 

hösten 2021 ska fortsätta för att påverka 

frågor runt tillsyn, förenklad 

administration på nationell och EU-nivå. 

 

Samhällsbyggnad 
Enköping kommer att växa och förändras 

med sin placering i en starkt 

expanderande Mälarregion. Samtidigt som 

vi har stor inflyttning av både 

privatpersoner och företag befinner vi oss 

i en konkurrenssituation där vi jämförs 

med andra kommuner. Det krävs därför 

att kommunen utvecklar sin 

framförhållning när det gäller markförvärv 

och planering av bostadsbestånd.  Det 

Moderata målet är att vi ska vara det 

bästa alternativet vid en jämförelse med 

andra. Bilden av den lilla småstaden som 

inte förändras måste anpassas till att 

bejaka förändring och ta initiativet och 

styra framtida utveckling.  

Det bör utredas om ett kommunalt 

fastighetsbolag kan rationalisera 

hanteringen av fastigheter. Nuvarande 

ordning är inte tillräckligt effektiv i att 

hantera de kommunala lokalerna och 

skapar höga kostnader som belastar 

skattebetalarna. 

Kommunens arbete med översiktsplan 

2040 är viktig för att på ett strukturerat 

sätt tydliggöra på vilket sätt kommunen 

kommer att utvecklas. Översiktsplanen ska 

kompletteras med arkitekturpolicy och 

arbetet med uppköp av mark ska 
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intensifieras för att skapa rådighet och 

kontroll över utvecklingen.  

Moderaterna arbetar för att leda 

utvecklingen av kommunen i samklang 

med näringslivet och medborgarna i 

Enköping. Det digitala stödet ska 

ytterligare utvecklas för att förbättra och 

förenkla den kommunala servicen. Arbetet 

med att skapa enkelhet och samordning i 

dialogen mellan medborgare och 

kommunen ska intensifieras.  

Påbörjad expansion i väster längs Dr. 

Westerlunds gata, Bachostaden, 

Älvdansen och bygget av ny gymnasieskola 

tydliggör att trafiksituationen i centrala 

delar av staden måste förbättras. Allt för 

mycket av såväl tung trafik som privat 

personbilstrafik tvingas in i miljöer där 

blandningen av olika typer av trafikanter 

skapar risk för olyckor och dessutom 

bidrar till miljöproblem. Med den 

byggnation av bostäder som kommer att 

ske i Bredsand (Storskogen) och vid 

Boglösarondellen, anser Moderaterna att 

utvecklingen av en ringled för att leda 

trafik runt centrumkärnan är nödvändig. 

Den snabba utveckling som sker i 

Bredsand skapar även risker vid en större 

olycka eller annan allvarlig händelse då 

det finns endast en till/från-väg till 

området. Vid ett behov att komma fram 

med räddningsresurser eller utrymning 

uppstår stora problem. 

En påbyggnad av österleden från 

Boglösarondellen vidare västerut mot 

Bredsand för att ansluta till väg 55 

(Strängnäsvägen) är den långsiktiga 

lösningen. Uppdraget är i första hand en 

fråga för Trafikverket men i avvaktan på 

en sådan infrastrukturändring bör 

kommunen bygga en gång- och cykelbro 

över Enköpingsån för att koppla samman 

Bredsand med Haga. 

Ett område som har en stor potential är 

hamnområdet. Moderaterna vill frigöra 

området från industriell verksamhet och 

utveckla det till en inbjudande miljö för 

boende, rekreation och mötesplats. 

Hamnområdet bör länkas samman med 

Drömparken/Joar Blå och centrum genom 

naturliga gång och cykelstråk. En fråga 

som kommunen äger och där en 

förutsättningslös lösning måste fram är 

Ena Energi framtid. Även om det 2021 har 

fattats ett inriktningsbeslut om flytt av 

anläggningen senast 2035 så är frågan om 

framtiden i övrigt olöst. Moderaterna är 

för en snabb förutsättningslös utredning 

för att få svar på vad som är bästa 

lösningen, att sälja, delförsälja eller 

behålla i kommunal regi. 

 

 

Enköping växer i flera olika riktningar. De 

olika stadsdelarna ska byggas ihop med 

hjälp av leder och stråk så det blir enkelt 

och naturligt att ta sig mellan de olika 

delarna och närliggande landsbygd och 

kransorter. För att skapa hållbarhet blir 

den utbyggda kollektivtrafiken en viktig 

del i den processen. 

Arbetet med att utveckla centrum måste 

drivas vidare. En inbjudande, trygg och 

vacker centrumbildning runt stora torget 

Vårt hamnområde med energiverket har stor potential. 
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är angeläget för kommunens invånare och 

besökande. 

Ett intressant och lovande arbete pågår i 

samverkan mellan kommunen, lokala 

näringsidkare och fastighetsägare. Vi ska 

ha ett centrum där vi kan bo, träffas, 

umgås, äta, fika och handla. För att 

förstärka omvandlingen av fordonsflottan 

och befrämja turism ska utbyggnaden av 

laddstolpar påskyndas.  

 

Kransorter och landsbygd 
Utvecklingen i de olika kransorterna ser 

lite olika ut. I pågående översiktsarbete 

har för de olika orterna identifierats 

potential för tillväxt samt mark för 

bostäder och näringsliv.  

Tillväxten på landsbygden är positiv och 

byggnationen av enfamiljsbostäder pågår i 

tämligen stor omfattning. Viktiga frågor i 

sammanhanget är, hur vill vi att 

landsbygden ska bebyggas, hur ska vi 

förhålla oss till begreppet brukbar 

jordbruksmark, vad kommer pågående 

översyn av strandskydd att innebära för 

Enköping. Gällande översiktsplan säger att 

ny bebyggelse ska ske i stråk och 

sammanhållna grupper, något som 

begränsar kostnader för kommunens 

tjänster i form av sophämtning, skolskjuts 

med mera. 

Moderaterna anser att tolkningen av 

lagstiftningen ska stödja bosättning på 

landsbygden. Handläggningen av ärenden 

hos miljö- och byggnadsnämnden i 

ärenden som rör enskilda medborgare ska 

ske utifrån ett serviceperspektiv. 

 

 

 

Förutsättningarna för lokala 

fritidsaktiviteter och turism ska stärkas i 

kransorterna. Bibliotek och andra 

uppehållsplatser ska finnas för föreningar 

och enskilda.  

För att motverka utanförskap och digital 

segregation vill Moderaterna skapa lokala 

servicecenter vid lämpliga kommunala 

anläggningar för att kunna stödja bland 

annat äldre som har svårigheter att nyttja 

digitala tjänster eller kommunicera med 

olika samhällsfunktioner.  

Moderaterna är för en samverkan mellan 

kommunen och föreningar, där 

kommunen står för investeringar och 

enskilda föreningar ansvarar för driften. 
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Detta vill Moderaterna i 
Enköping genomföra 2023 – 
2026

• Leda utvecklingen av kommunen 

för att skapa goda förutsättningar 

för boende och näringsverksamhet 

i samklang med miljön    

• Vara det givna alternativet för att 
stärka näringslivet 

• Inrätta en näringslivslots för att 

förenkla dialogen mellan 

kommunen och företagare 

• Bygga en ringled runt centralorten 

för att minska trafiken i centrum 

• ENA Energi skall ges tilläggsdirektiv 

att utveckla infrastruktur för 

laddning av elbilar i Enköping 
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Upplevelser -  
Kultur, idrott och turism
Målbild 
 

Med vår kultur-, idrott- & 
fritidsverksamhet vill vi möjliggöra för 
våra invånare att få en god livskvalitet 
och en stimulerande fritid.  

Enköping skall vara en kommun man trivs 
att bo i eller besöka!  

Vi vill ge besökare en positiv bild av 
Enköpings kommun och dess medborgare 
för att stimulera till återbesök och 
inflyttning. Enköping skall bli ett 
uppskattat turistmål med idrott, parker 
och Mälarnära aktiviteter. 

Vi skall skapa förutsättningar för kultur 
och idrott bl.a. genom att bygga 
infrastruktur och genom att ge stöd till 
föreningar så de kan driva sin egen 
verksamhet till gagn för kommunens 
innevånare.  

Handlingsprogram 
 

Enköping har en bra infrastruktur i form av 

byggnader och anläggningar för kultur, 

fritid, sport och idrott och som ofta är bra 

placerade. Kommunens fastigheter står 

stora delar av dygnet tomma och bör 

tillgängliggöras bättre för föreningslivet. 

 

 
8 Teleseum är ett museum vars uppdrag är att 
bevara och tillgängliggöra teletekniskt kulturarv 

 

 

Enköping ligger nära andra städer och en 

stor del av turismen är idrottsturism till de 

fina anläggningar som finns idag. Vi ska 

möjliggöra en ännu bättre ”lägerstad” än 

idag med bra förutsättningar för 

övernattning och utbildnings-

/konferensmöjligheter. I utvecklingen av 

lägerstaden är det viktigt att föreningar 

deltar på ett aktivt sätt. 

Kyrkbacken med bl.a. tingshus och 

gymnastikhus skall kvarstanna i kommunal 

ägo! Husen är en viktig del i Enköpings 

historia och bör utvecklas till lokaler som 

kan användas av kommunen under dagtid. 

Under kväller och helger kan lokalerna 

upplåtas till olika föreningsaktiviteter. 

Renoveringen av Joar Blå skapar ytor för 

museiverksamhet vilket gör att turister 

som besöker turistinformationen och 

Enköpings parker nu mycket lättare kan 

hitta till Enköpings muséum. Nästa steg i 

utvecklingen av Enköping som turistmål är 

att verka för att även JP Johanssons 

muséet och Teleseum8 kan inrymmas i 

lokaler inom gångavstånd från Joar. På så 

sätt kan ett ”turiststråk” skapas inom 

Enköping med ett flertal olika besöksmål 

inom gångavstånd. 

från försvarssektorn och den civila delen av 
totalförsvaret 
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Hamnen är också en del av Enköpings 

turistverksamhet. Vi vill utveckla hamnen 

så att den blir ett attraktivt besöksmål för 

båtturister i Mälaren. Hamnområdet bör 

också utvecklas mot att kunna erbjuda 

uppställningsplatser, med tillhörande 

service, för husbilar.  

Många turistmål i kommunen finns 

utanför Enköpings stad. Exempel på 

sådana är ”Fjärdhundraland”, Härkeberga 

och Härnevi kyrkor, Grönsöö, 

hällristningar (i t.ex. Boglösa) samt olika 

gårdsbutiker. Vi vill verka för att 

marknadsföra och tillgängliggöra dessa på 

ett bättre sätt. 

I och med digitaliseringen av samhället 

förändras bibliotekens roll. Vi vill att 

antalet servicetjänster hos biblioteken 

ökar. Den utvecklingen bör kunna ske 

genom samverkan med civilsamhället. 

Kultur- & fritidsverksamheten i våra 

kransorter behöver utvecklas. Vi vill också 

att skolornas lokaler blir mer tillgängliga 

för civilsamhällets verksamheter.  

Lokala friluftsområden bör utvecklas så att 

de blir multifunktionella och därmed 

tilltalar flera olika Enköpingsbor.  

Den gamla simhallen skall rivas och 

ersättas med lokaler som har 

multisportmöjligheter för att öka 

kapaciteten i dagens idrottshus.  

Kommunen har stora behov av att göra 

investeringar inom många områden t.ex. 

skola och omsorg. Vi vill därför få privata 

aktörer att ta ett större ansvar för 

byggnation och drift av idrotts-

anläggningar.  

Kommunen skall inte bedriva verksamhet 

som konkurrerar med privata aktörer. Den 

café- och restaurangverksamhet och 

gymverksamhet som finns i 

Pepparrotsbadet bör därför privatiseras 

snarast.  

På sikt skall hela Pepparotsbadet prövas 

för försäljning. Det finns privata företag 

som är specialiserade på att driva 

simhallar på ett bra och effektivt sätt. 

Försäljning är också ett sätt för att minska 

kommunens skuldbörda till förmån för 

andra investeringar i trygghet och välfärd.   

Att knyta ihop Haga och Bredsand med en 

bro skulle förbättra möjligheterna till 

rekreation och förkorta restider för de 

som främst bor i Bredsandsandsområdet. 

Inledningsvis bör en gång/cykelbro byggas.  

Föreningsverksamheten, inte minst inom 

idrottsområdet, är viktig. Under 

mandatperioden har vi utvecklat 

föreningsstödet, nu ska vi fortsätta det 

arbetet och göra det mer anpassat för att 

stödja barn, unga och gamla.  

För att få bättre kommunikation med 

föreningar och dialog kring hur 

föreningsstöd används skall ett 

föreningsråd bildas. 

 

  

Ett nyrenoverat Joar en möjlig anhalt i ett turiststråk. 
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Detta vill Moderaterna i 
Enköping genomföra 2023 – 
2026
 

• Fråga ungdomar vilka fritidsmöjligheter 
som de saknar och sedan genomföra 
prioriterade projekt 

• Skapa ett föreningsråd 

• Behålla byggnaderna i kyrkbacken i 
kommunal ägo och utveckla dem vidare 
för kommunal- och 
föreningsverksamhet 

• Verka för att även JP 
Johanssonsmuséet och Teleseum kan 
inrymmas i lokaler inom gångavstånd 
från Joar Blå 

• Verka för att bygga en multisporthall 

där den gamla simhallen fanns 

• Privatisera café- och 

restaurangverksamheten i 

Pepparrotsbadet så snart som möjligt! 

• Privatisera gymverksamhet i 

Pepparrotsbadet 

• Utreda möjligheter till 

försäljning/privatisering av 

Pepparrotsbadet  

• Rusta de verksamheter som idag finns 

för enklare fritid 

• Bygga en öppningsbar gång/cykel bro 
över Enköpingsån som knyter ihop 
Haga med Bredsand 

• Biblioteken i kransorterna ska utöka sin 
service 

• Verka för att laddningsstolpar för 
elbilar byggs vid kommunala turistmål 
och idrottsanläggningar 

• Slopa enprocentsmålet9 vid 
fastighetsinvesteringar  

• Medborgarna ska ha större insyn i den 
konst som köps in och den 
konstnärliga utsmyckningen vid 
fastighetsinvesteringar 

• Genomföra regelbundna översyner av 
konstsamlingen och sälja överskott så 
att medel skapas för inköp av ny konst 

• Fortsätta arbetet med översyn av 
bidrag som ges till föreningar 

  

 
9 En procent av byggkostnaden avsätts idag till 
konstnärlig utsmyckning 
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Miljö/Hållbarhet

Målbild 
 

Vårt hem, Jorden, blir allt hårdare ansatt 
av en ogenomtänkt resursanvändning 
från dess ”hyresgäster”. Det 
internationella samfundet samlar nu sina 
krafter för att skapa förutsättningar för 
en snabb omställning till ett smartare och 
mer resurseffektivt samhälle.  

Vår uppfattning är att det går att 
kombinera en god ekonomisk utveckling 
med en klimatpolitik som bland annat 
leder till koldioxid (CO2) utsläpp i balans. 

Handlingsprogram 
 

Även om mycket av genomförandet av 

klimatpolitiken ligger på internationell 

eller nationell nivå så finns det mycket 

som vi som kommun kan göra ”I detta 

lilla”. Enköpings kommuns egen 

förvaltning ska gå i bräschen, exempelvis 

med hållbara inköp. I dialogen med 

Enköpingsborna och företagen i vår 

kommun ska de jobba för en kontinuerlig 

förflyttning hos Enköpingsborna mot ett 

smartare beteende, som i slutändan bidrar 

till att klimatmålen uppnås. I det ligger 

också att med bra funktioner underlätta 

för förflyttningen.  

 

 
10 VafabMiljö kommunalförbund ansvarar för 
hushållsavfall inklusive fett, slam och latrin 
i Enköpings kommun. 

 

 

Samarbetet med VAFAB10 måste 

förbättras och bygget av den utlovade 

kretsloppsparken ska påbörjas. Den blir en 

naturlig samlingsplats för information och 

undervisning i möjligheterna med cirkulär 

ekonomi.  

Gång och cykelnätet (GC) utvecklas 

kontinuerligt, men det finns fortfarande 

länkar som saknas och trafikstråk som 

saknar GC-väg. Detta leder till onödiga 

trafikrisker. Arbetet med dessa brister ska 

prioriteras.  

Infartsparkeringar med biljett till 

lokaltrafiken är också ett sätt att få ner 

biltrafiken i centrala Enköping. 

Ett ”bilfri-koncept” med expresscykelvägar 

till våra närorter, Hummelsta och 

Bredsand/Storskogen, i kombination med 

fungerande lokaltrafik och bra närservice 

ökar möjligheten för många att lämna 

bilen hemma. 

Hastighetsgränsen i Enköpings stad ska 

sänkas. Det kan minska CO2-utsläppen 

med ca 10% (jmf 50-gräns) och minskar 

också bullret inne staden.  
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Enköping är en landsbygdskommun där 

natur och friluftsliv alltid finns nära, såväl i 

våra kransorter som i staden. De barriärer 

som trots det finns (huvudleder, järnväg, 

industri och topologi mm) ska reduceras 

så att våra gröna resurser kan bli än mer 

tillgängliga för Enköpingsborna. 

Servicen på landsbygden och i våra 

kransorter kan aldrig bli lika bra som i 

staden, men med smarta lösningar 

utvecklade tillsammans med civilsamhället 

och näringslivet kan vi fortfarande göra 

mycket mer.  

År 2020 skrev kommunen under ett 

hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen om 

ekosystem och biologisk mångfald. 

Avtalets åtgärder ska genomföras enligt 

plan. I detta ingår också en översyn av 

möjligheterna att återställa utdikade 

våtmarker. Det är dags att återuppta idén 

om åtanken, d.v.s. en renare å. Vi ska följa 

försöken som genomförs i Fyrisån. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och 

kommer sannolikt bli en av världens 

dyraste tillgångar med tiden. EU:s 

vattendirektiv som kom i sin första version 

år 2000 reglerar det europeiska 

samarbetet kring vattnen som resurs. 

Enköpings kommun har i ett så kallat löfte 

till Länsstyrelsen gott i god för sin del i 

denna internationella överenskommelse. 

De identifierade åtgärderna ska 

genomföras enligt gällande plan.  

Men vatten är också en viktig resurs för 

Enköping som Mälarkommun. En bra 

vattenvård är och kan bli en viktig del i 

utvecklingen av vårt varumärke, vår 

besöksnäring och ambitionen att vara en 

smart stad. Hantering av dagvatten i våra 

vattenparker är i någon mening en 

slumrande resurs med betydande 

utvecklingspotential och kan i 

kombination med vara övriga parker lyfta 

”parkernas stad” till en ny nivå. 

Att vara en smart stad innebär att vi alltid 

tänker till och utvecklar smart lösningar 

med ett 0-förbrukningsperspektiv. I det 

sammanhanget deltar Enköping i det 

nationella projektet Viable cities med 

omvandlingen av Myranområdet. Våra 

förväntningar är högt ställda och projektet 

är prioriterat från oss under den 

kommande mandatperioden. Detta 

innefattar också att öka möjligheterna att 

närproducera el, t.ex. genom sol och 

vatten. 

 

 

  Enköping är en av 23 städer i Viable cities-initiativet. 



Sida 20 av 20 
 

 

Detta vill Moderaterna i 
Enköping genomföra 2023 – 
2026

CO2 och allmänt 

• Öka dialogen med Enköpingsborna 

och företagen kring 

miljöutmaningar (nudging) 

• Ta fram plan/införa systematiskt 

arbete för att öka andelen förnybar 

energi som används hos 

näringslivet  

• Säkra GC-vägar  

o Ex. Bredsand/Storskogen 

o Drottninggatan/stora torget 

o Till våra skolor 

• Vidareutveckla trafikstrategin  

o med perspektivet boende 

och besökare till staden. 

o Sänkt hastighetsgräns i 

centrala Enköping 

• Samarbete VAFAB 

o Kretsloppspark 

o Biogasproduktion 

• Cirkulär ekonomi 

• Hållbara inköp 

Vatten – en av våra viktigaste resurser 

• Fortsätt genomförandet av 

Vattendirektivets ambitioner 

• Fortsätt arbetet med nytt 

vattenverk  

• Fortsätt arbetet med nytt 

reningsverk 

• Påbörja införandet av 

dagvattenplanen 

• Förbättra systematiskt 

vattenkvaliteten i Enköpingsån 

• Förändra dämmet vid drömparken 

för att tillmötesgå både ekologiska 

och andra miljöaspekter. 

Livsmiljö 

• Stadsnära rekreationsområden 

• Kommunal service utanför staden 

baserad på smarta lösningar  

• Arbeta för bredband till alla 

• Utveckla relevanta 

ekosystemtjänster 

En smart stad 

• Se vår dagvattenhantering som en 

resurs och en del av ”Parkernas 

stad” 

• Genomföra nästa fas i Viable cities 

för en smart utveckling av Myran. 

Ekosystem 

• Genomföra hållbarhetslöftet 

”ekosystem och biologisk 

mångfald” 

• Återställning av utdikade 

våtmarker 


