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Enköping växer
- med Moderaterna

Ur innehållet:
4 Enköpings långbänkar
4 En bra skolkommun blir ännu bättre
4 Näringsliv för en levande kommun

Läs Peter Brooks krönika om trygghet, 
valfrihet och långsiktighet.
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nköping växer i rekordfart och var 
under 2021 den fjärde snabbast 
växande kommunen i Sverige. 

Vi blickar nu mot 2040 som känns väldigt 
avlägset, men ur ett kommunalt planerings- 
perspektiv ändå inte. Prognosen pekar mot att 
13 000 nya invånare vill komma till oss i En-
köpings kommun. 

Vi behöver tillsammans ta ställning till hur 
centralorten, landsbygden och våra kransorter 
ska gestaltas och växa. Det är en spännande 
framtidsresa vi har att göra tillsammans som 
medborgare och inte minst vårt lokala närings-
liv. Vi behöver säkerställa en hållbar ekonomi 
som sträcker sig längre än en mandatperiod. 
Vi behöver planera för infrastruktur, äldre- 
boenden skolor för att leverera den service 
som förväntas av vår kommun oavsett om det 
är för föreningslivet, våra barns skolgång,  
äldreomsorg eller våra medborgare som är  
socialt utsatta. Allt detta med ett perspektiv 
som sträcker sig över flera mandatperioder. 

Vi Moderater har kunskapen och ledarskapet 
att driva den utvecklingen framåt.

Enköping har fantastiska förutsättningar, både 
i vårt geografiska läge och vårt utbud av boen-
demiljöer. Vi utsätts ständigt för förändringar 
i olika former som konjunkturer, trender, geo-
politiska förändringar, pandemi och nu senast 
kriget i Ukraina, men Moderaternas grundläg-
gande värderingar förändras inte. Trygghet, 
valfrihet och långsiktighet, både lokalt och na-
tionellt, är förutsättningar för att kunna skapa 
en hoppfull framtid. Ett samhälle i obalans tap-
par i utvecklingskraft och leder till stora sociala 
och ekonomiska kostnader.

Valfrihet tillsammans med eget ansvar 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 myndig- 

heter och politiker ska bestämma vad vi ska 
tycka, tänka och göra. I vårt Enköping ska 
individen ha stor frihet vilket ska genomsyra 
allt vårt tänkande och agerande. Kommunen 
roll är att utföra lagstiftade tjänster som skola, 
vård och omsorg och av kommunen beslutade 
tjänster som t.ex. olika former av fritidsaktivi-
teter och kultur.

Detta finansierar kommunen genom kommu-
nalskatten. Den utgör tillsammans med skat-
ten till regionen en tredjedel av din lön. Politik-
en 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 verk-
samhet oavsett om det gäller ekonomi, sam-
hälle eller 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 använ-
das. Moderaterna har som tydligt mål att sän-
ka skatten med bibehållen service i slutet av 
mandatperioden.

Vi kommer som Moderater inte att ge oss in i 
fagra vallöften eller jaga lätta politiska poäng 
som en del populistpartier gör. Att styra en 
kommun kräver långsiktighet och ansvarsta-
gande med skattebetalarnas pengar. 

Vi Moderater har kompetens att ta ansvar för 
helheten i den kommunala verksamheten och 
dessutom samordna kommunala frågor som är 
gemensamma med Regionen t.ex. sjukvård 

och kollektivtrafik. Utveckling och innova-
tion för att klara av framtidens välfärd är 
en självklarhet för oss i en alltmer komplex 
verksamhet och omvärld om vi ska klara av 
det framtida välfärdsuppdraget i ett växande 
Enköping.

Moderaterna har kraft och förmåga att leda 
Enköping in i framtiden!

Peter Book, Ordförande Kommunstyrelsen

Snabb utveckling med stabil ekonomi
E

Så får vi ordning på Sverige
Under 8 år har Socialdemokraterna regerat 
Sverige och resultatet är rekord i dödskjut-
ningar och kraftigt ökande elpriser.

Trots att Sverige har världens femte högsta skat-
tetryck föreslår Peter Hultqvist (s) att vi ska höja 
skatten för att satsa på försvaret. Hur är det mö-
jligt? Staten måste kunna klara sina grundläggande 
uppgifter med de höga skatter som vi redan har. 
Sverige behöver ett skattehöjarstopp.

Sverige har blivit det land i Europa som har flest 
gängrelaterade skjutningar men tredje lägst 
polistäthet. Vi har vant oss vid att få nyheter om 
hänsynslösa brott och det är inte konstigt då vi 
har en skjutning om dagen och en dödsskjutning i 
veckan, stöldligor som inte åker fast, bedrägerier 
mot äldre och en drastisk ökning av antalet sex-
ualbrott. Moderaterna prioriterar lag och ordning 
och är redo att fatta beslut om högre straff, mer 
pengar och fler verktyg till polis, åklagare och till 
hela rättsväsendet. Det krävs också förebyggande 
arbete med förändrad socialtjänst, förstärkning av 
skolan och ökat föräldraansvar.

Elpriserna har denna sommar slagit rekord och i 
vin-ter riskerar det bli än värre. Vi nås av uppgifter 
att man måste elda olja mitt i sommaren och plane-

rar kontrollerade strömavbrott för att klara av att 
hantera eventuell effektbrist. Detta samtidigt som 
vi befinner oss i en klimatkris. Skälet till elbristen är 
framför allt att Socialdemokraterna med stödpartier 
lagt ner kärnkraft. Moderaterna vill se ny kärnkraft 
för att klara den gröna omställningen och så att el-
systemet kan förse dig med pålitlig, billig el.

Sverige har EU:s lägsta tillväxt, åttonde högsta ar-
betslöshet och 700 000 utrikes födda som inte kan 
försörja sig själva. Det måste löna sig att gå från 
bidrag till arbete. Moderaterna vill återinföra arbets- 
linjen i svensk politik med ett bidragstak och sänkt 
skatt på arbete.

Moderaterna har samlat fyra partier som är överens 
om många sakfrågor och som vet att Sverige kan 
bättre. Rösta på Moderaterna den 11 september så 
får vi ordning på Sverige!

Jessika Roswall, Moderat riksdagsledamot från 
Enköping

Ett tryggt Enköping i en orolig värld
Alla i Enköping ska uppleva trygghet i vardagen. Med trygghet menar vi 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 ska det finnas ett stöd och skyddsnät för  
individen där ”hjälp till självhjälp” är en viktig princip för individens utveckling och anpassning in i det svenska samhället.

För oss Moderater innebär trygghet att man inte skall behöva känna rädsla när man rör sig på gator och torg såväl som att kunna 
lita på att samhället ställer upp när man behöver hjälp vid exempelvis sjukdom, funktionshinder eller hög ålder.

Trygg på stan
Alla medborgare ska känna 
trygghet på stan. Detta kan upp-
nås på många sätt bl.a. genom 
att stödja föreningar som genom-
för nattvandringar (främst riktade 
mot ungdomar) men också att 
kameror placeras ut vid utsatta 
platser för att försvåra krimi-
nalitet, t.ex. vid resecentrum och 
på torg.

Trygg hemma
Trygghet i hemmet för de som har olika 
former av insatser uppnås bl.a. med 
trygghetslarm, kameror hos de som 
önskar samt personal med rätt kompe-
tens och behörighet.
En annan del av trygghet är att kom-
munen planerar för att kunna stödja 
främst äldre vid extremväder genom att 
ha lokaler med kyla vid värmeböljor eller 
vid strömavbrott på vintern.

Bra vård oberoende av utförare
Våra brukare inom hemtjänst, äldreomsorg och LSS 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 förut- 
sättningar i sitt arbete. Verksamhetslokalerna ska vara rätt 
utformade för den vårdform som bedrivs. Då förenklas 
arbetet, ger en bättre arbetsmiljö och reducerar antalet 
sjukskrivningsdagar.

Hållbar utveckling  
och bra miljö för våra barn
Även om mycket av genomförandet av klimatpolitiken ligger på internationell eller 
nationell nivå så finns det mycket som vi som kommun kan bidra med.

Den moderatstyrda koalitionens långsiktiga plan (2020-2023) som beslutades av kommunfullmäktige 
2020 tar avstamp i Agenda 2030 och kommunens roll. Mycket bra har gjorts under den innevarande 
mandatperioden. Flera initiativ har tagits kring allt från energi och vatten till ekologisk mångfald. Den 
nya gymnasieskolan byggs med CO2-snål teknik och det nationella projektet Viable cities som En-
köping deltar i ska omvandla Myran till ett CO2-neutralt område till 2030. I slutändan handlar hållbar 
utveckling mer om ett synsätt där vi som beslutsfattare alltid ska fundera över hur vi med våra dagliga 
beslut påverkar vårt långsiktiga mål om ett överlämna ett samhälle i balans till våra barn.

“

Valfrihet är en av samhällets viktigaste 
drivkrafter för utveckling och en viktig  
rättighet som berikar våra liv.

Hållbarhetslöften 
År 2020 skrev kommunen under ett 
hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen 
om ekosystem och biologisk mång-
fald. Avtalets åtgärder ska genom-
föras enligt plan. Bland mycket annat 
innehåller avtalet en översyn av 
möjligheterna att återställa utdikade 
våtmarker. Det är också dags att 
återuppta idén om åtanken, det vill 
säga en renare Enköpingså. 

Att vara en smart stad innebär att vi 
alltid tänker till och utvecklar smart 
lösningar med ett 0-förbrukningsper-
spektiv. I det sammanhanget deltar 
Enköping i det nationella projektet 
Viable cities med omvandlingen av 
Myranområdet. Våra förväntningar är 
högt ställda och projektet är priorit-
erat från oss under den kommande 
mandatperioden. Detta innefattar 
också att öka möjligheterna att när-
producera el, t.ex. genom sol och 
vatten. 

Vi vill också
•  Bygga ett nytt vattenverk för att  
 trygga vattenförsörjningen i 
 Enköping
•  Slutföra bygget av det nya vatten- 
 reningsverket
•  Hastighetsgränsen i centrala  
 Enköping  ska sänkas till 40.
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Presentation 
av de 16 första på Enköpingsmoderaternas valsedel till kommunalvalet

Peter Book, 58 år,  
Kommunalråd, Enköping 

Jag brinner för Kommunens styrning och ledning; 
för en långsiktig hållbar ekonomi, miljö och social 
hållbarhet. Kommunen liksom privat sektor har 
redan idag tufft att rekrytera kompetent personal. 
Kommunen ska fortsatt förbättra att jobba vidare 
för att attrahera ny och behålla befintlig personal. 

Bitte Myrsell, 73 år,  
Företagare, Grillby 

Jag vill fortsätta med att utveckla vård och omsorg, 
så att både kunder och personal får mera val/ut-
vecklingsmöjligheter. Att kunder i alla våra verksam-
het-er ska ha inflytande på sina vårdinsatser och 
hjälpme-delsbehov ska vara en självklarhet.

Krister Larsson, 64 år,  
Fd Officer, konsult, Enköping 

Jag vill verka för att alla invånare i Enköpings 
kommun ska uppleva trygghet i vardagen. Med 
begreppet trygg-het avses både säkerhet på 
gator och torg såväl som trygghet när individen 
behöver samhällets stöd.

Monica Avås, 68 år,  
Sjuksköterska, Enköping 

Min hjärtefråga är skolan. En ökad samverkan 
mellan friskolor och friförskolor, med gemensam-
ma antagningssystem för att tydligare kunna se 
över kapacitet och behov i kommunen som hel-
het.

Catharina Rudolphson, 57 år,  
Lantmästare, Bonde, Örsundsbro  

Jag brinner för minskat regelkrångel och ökad 
självförsörjning. Man ska se möjligheter i stället 
för svårigheter. Jag vill engagera mig inom mil-
jö och samhällsbyggnadsfrågor. För mig är de 
växande kransorternas utveckling viktig behöver 
mer fokus. Mer bondförnuft i politiken.

Viktor Hedqvist, 26 år,  
Bankman, Enköping 

Jag vill bidra till ett bättre näringslivsklimat, ett 
rikare tur- och fritidsliv samt ökad nybyggnation 
av bostäder hela Enköpings kommun.

Josephine Närholm, 20 år,  
Studerande, Enköping  

Jag brinner för skolfrågan och vill se ett Enköping 
där unga har möjlighet att studera och förverkliga 
sina drömmar. Jag hoppas kunna vara en röst för 
alla unga i Enköping.

Jan Hannebo, 76 år,  
Pensionär, Veckholm 

Jag kommer att arbeta för att ge företagen rätt 
förutsätt ningar att driva sin verksamhet och 
därmed producera kundnytta. Politiken ska  
använda kommunens skattepengar på ett  
kostnadseffektivt sätt. 

Mats Flodin, 67 år,  
Företagare, Boglösa  

Jag vill bidra till att Enköping utvecklas till en av 
Sveriges bästa kommuner att leva i, med en skola 
som hör till lan-dets bästa och med ett levande 
centrum.

Robert Haijlen, 65 år,  
Företagare, Örsundsbro 

Jag vill arbeta med frågor som rör kransorter och 
landsbygd. Jag vill även vara delaktig i att vi på 
ett hållbart och miljöriktigt sätt får hela vår kom-
mun att växa.

Eleonora Stålenhag, 37 år,  
Studerande, Enköping 

Jag brinner för barn och ungas väl. Effektiv kom-
munal kärnverksamhet är mer än att minska kost-
nader. Vart du är på väg är viktigare än varifrån 
du kommer. Staten ska (bara) vara stark där den 
behövs. Ansvar och valfrihet, kort och gott.

Nu slutför vi kommunens långbänkar
Aldrig har väl så många gamla ouppklarade beslutsärende hanterats under en mandatperiod. När Moderaterna tog 
över ledningen av kommunen efter valet 2018 var en av våra ambitioner att slutföra de många långbänkar som kom-
munen har lidit av och som bromsar utvecklingen i Enköping. Vi har tyvärr fortfarande några kvar men de flesta har nu 
en beslutad åtgärd.  

Det är nu viktigare än någonsin att vi fortsätter på den inslagna vägen och slutför de projekt som pågår under den kommande mandatperioden.
Den senaste medborgarenkäten (2021) och den stora inflyttningen till Enköping indikerar samma sak, Enköping har blivit en av landets bästa  
kommuner att leva i. Det tar vi med oss som inspiration in i nästa mandatperiod. 

Hamnen och dess närområde utgör ca 50 slumrande hektar industrimark och 
som till stor del ägs av kommunen eller dess bolag. De första utvecklingsste-
gen är nu tagna genom att vattenreningsverket flyttar till Vappa och att Ena 
Energi har tagit beslut om att flytta senast 2035.
Områdets potential har uppmärksammats flera gånger under de senaste 30 
åren, men av olika anledningar har det inte kommit längre än till visioner,  
tävlingar och planer. En av de bärande tankarna är att binda ihop hamn- 
området med stadskärnan. Det skulle ge ännu bättre förutsättningar för handel 
och turism i centrum. För Enköping skulle ett utvecklat hamnområde kunna 
innebära ett riktigt lyft. Här finns både industri- och sjöfartshistoria samt fina 
vyer över Mälarens utpost i Enköpingsån, där hamnen även utgör en port till 
det blivande naturreservatet på Dyarna.

Ett stort omvandlingsprojekt pågår på Lillsidan (Dr Westerlunds gata och 
Västerleden) där en ny skola (där Väster-ledsskolan ligger) kommer att få en 
viktig uppgift för utbildning och föreningsliv. Västerledsskolan var avställd  
under flera år men beräknas nu vara ersatt med den större Lillsidanskolan 
2026.

Behovet av renovering av Joar har varit känt i många år, men ärendet försvann från 
”agendan” under märkliga former under förra mandatperioden. Efter ett omfattande 
utredningsarbete från de blågröna i upplevelsenämnden finns det nu en majoritet för 
renoveringen som ska vara klar 2026.

Stadshotellet revs 2010. Efter många turer kring valet av rätt verksamhet på 
den gamla hotelltomten ingick kommunen ett markanvisningsavtal 2020 med 
en ny hotelloperatör, en operatör med höga ambitioner som är i linje med våra 
egna för centrala Enköping

Behovet av ett nytt gymnasium har varit känt i många år. Beslut om att byg-
ga nytt togs i kommunfullmäktige våren 2020 och vi kan nu se hur den kli-
matsmarta byggnaden snabbt växer fram. 

Enköpings centrum ska åter bli Enköpingsbornas ”vardagsrum”. Projektet 
Årets stadskärna 2025 som bedrivs i samverkan mellan handlarna, fas-
tighetsägarna och kommunen samlar våra ambitioner. De första resultaten bör-
jar vi redan se i upprustningen av centrum. Under nästa mandatperiod vill vi se 
en galleria i ett nytt Paushus, ett nytt levande stadshotell och ett ombyggt torg 
som blir en självklar plats för handel.

Enköpings avloppsreningsverk är från 70-talet med brister och är nära sitt 
kapacitetstak. Alla tillstånd är klara och entreprenadupphandlingen för ett  
bygge i Vappa påbörjades under pandemin, men har avbrutits pga osäker-
heten på marknaden. Vi tar nya tag under nästa mandatperiod.

Energiverket ligger som en ”våt filt“ över hamnområdet med sin stora säker-
hetszon. Beslut har nu tagits om att flytta värmeverket senast 2035.

“

Den senaste medborgarenkäten (2021) och den stora inflyttningen till Enköping indikerar 
samma sak, Enköping har blivit en av landets bästa kommuner att leva i.
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Ritva Sunnanå-Ericson, 84 år,  
fd Lärare, Härnevi  

Jag vill utveckla vård och omsorg. Kommunen 
ska erbjuda ett tryggt och säkert boende med 
möjlighet till utevis-telse, välutbildad och kompe-
tent personal, välanpassade lokaler samt utökad 
digitalisering med mera.

12

Stefan Nyblad, 41 år,  
Tulltjänsteman, Ekolsund  

Med bakgrund som Insatsledare på Tul-
len brinner jag för säkerhet, ordning och 
social trygghet. Kommunen ska vara en 
garant för kärnverksamhet samt skapa 
förutsättning för etablering, näringsliv, 
tjänster, trygghet och valfrihet. Kommun 
och politik ska hysa yttersta respekt för 
invånarnas skattemedel.

13
Magnus Johansson, 
59 år,  
Officer, Enköping 

Jag vill arbeta för politisk tydlighet i 
utvecklingen av Enköping. Två pri-
oriterade frågor för mig är; slutföra 
arbetet kring Kulturhus Joar, tillse 
att föreningar får det ungdomsstöd 
som de behöver.

14
Erik Jansson, 36 år,  
Analytiker, Enköping  

Jag brinner för ett växande Enköping där 
kommunen fokuserar på sina kärnuppdrag. 
Vi ska bättre nyttja vårt strategiska läge för att 
attrahera fler företag att etablera sig i kom-
munen och därmed skapa arbetstillfällen. Vi 
måste förenkla och förbättra förutsättningarna 
för bostadsbyggande och kommunal service i 
kransort och på landsbygd.

15

Hamnområdet
— En oslipad diamant i vår fina stad

Joar blå 
— En kulturell mötesplats

Lillsidanskolan
— Centrum för utbildning och föreningsliv

Stadshotellet
— En destination för Enköpingsbor och besökare 

Nya gymnasieskolan
— En signaturbyggnad i centrala Enköping

Stora torget
— Enköpingsbornas vardagsrum Ena Energi

— Värme med restriktioner

Avloppsreningsverket
— Rent vatten är vår största tillgång  

Personer från vänster till höger: 15 Erik Jansson. 13 Stefan Nyblad. 16 Stefan Wahlund. 4 Monica Avås. 7 Josephine Närholm. 1 Peter Book.  
12 Ritva Sunnanå-Ericson. 2 Bitte Myrsell. 9 Mats Flodin. 8 Jan Hannebo. 3 Krister Larsson. 5 Tina Rudolphson
Små bilder: 6 Viktor Hedqvist. 10 Robert Haijlen. 11 Eleonora Stålenhag. 14 Magnus Johansson

Stefan Wahlund, 55 år,  
Företagare, Enköping  

Jag engageras av frågor som mö-
jliggör en hållbar utveckling av En-
köpings kommun, det ska vara enkelt 
att bo och vara verksam i tätort och 
landsbygd. Enköping ska vara attrak-
tivt och en trygg plats att utvecklas i 
som invånare.

16
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Presentation 
av de 16 första på Enköpingsmoderaternas valsedel till kommunalvalet

Peter Book, 58 år,  
Kommunalråd, Enköping 

Jag brinner för Kommunens styrning och ledning; 
för en långsiktig hållbar ekonomi, miljö och social 
hållbarhet. Kommunen liksom privat sektor har 
redan idag tufft att rekrytera kompetent personal. 
Kommunen ska fortsatt förbättra att jobba vidare 
för att attrahera ny och behålla befintlig personal. 

Bitte Myrsell, 73 år,  
Företagare, Grillby 

Jag vill fortsätta med att utveckla vård och omsorg, 
så att både kunder och personal får mera val/ut-
vecklingsmöjligheter. Att kunder i alla våra verksam-
het-er ska ha inflytande på sina vårdinsatser och 
hjälpme-delsbehov ska vara en självklarhet.

Krister Larsson, 64 år,  
Fd Officer, konsult, Enköping 

Jag vill verka för att alla invånare i Enköpings 
kommun ska uppleva trygghet i vardagen. Med 
begreppet trygg-het avses både säkerhet på 
gator och torg såväl som trygghet när individen 
behöver samhällets stöd.

Monica Avås, 68 år,  
Sjuksköterska, Enköping 

Min hjärtefråga är skolan. En ökad samverkan 
mellan friskolor och friförskolor, med gemensam-
ma antagningssystem för att tydligare kunna se 
över kapacitet och behov i kommunen som hel-
het.

Catharina Rudolphson, 57 år,  
Lantmästare, Bonde, Örsundsbro  

Jag brinner för minskat regelkrångel och ökad 
självförsörjning. Man ska se möjligheter i stället 
för svårigheter. Jag vill engagera mig inom mil-
jö och samhällsbyggnadsfrågor. För mig är de 
växande kransorternas utveckling viktig behöver 
mer fokus. Mer bondförnuft i politiken.

Viktor Hedqvist, 26 år,  
Bankman, Enköping 

Jag vill bidra till ett bättre näringslivsklimat, ett 
rikare tur- och fritidsliv samt ökad nybyggnation 
av bostäder hela Enköpings kommun.

Josephine Närholm, 20 år,  
Studerande, Enköping  

Jag brinner för skolfrågan och vill se ett Enköping 
där unga har möjlighet att studera och förverkliga 
sina drömmar. Jag hoppas kunna vara en röst för 
alla unga i Enköping.

Jan Hannebo, 76 år,  
Pensionär, Veckholm 

Jag kommer att arbeta för att ge företagen rätt 
förutsätt ningar att driva sin verksamhet och 
därmed producera kundnytta. Politiken ska  
använda kommunens skattepengar på ett  
kostnadseffektivt sätt. 

Mats Flodin, 67 år,  
Företagare, Boglösa  

Jag vill bidra till att Enköping utvecklas till en av 
Sveriges bästa kommuner att leva i, med en skola 
som hör till lan-dets bästa och med ett levande 
centrum.

Robert Haijlen, 65 år,  
Företagare, Örsundsbro 

Jag vill arbeta med frågor som rör kransorter och 
landsbygd. Jag vill även vara delaktig i att vi på 
ett hållbart och miljöriktigt sätt får hela vår kom-
mun att växa.

Eleonora Stålenhag, 37 år,  
Studerande, Enköping 

Jag brinner för barn och ungas väl. Effektiv kom-
munal kärnverksamhet är mer än att minska kost-
nader. Vart du är på väg är viktigare än varifrån 
du kommer. Staten ska (bara) vara stark där den 
behövs. Ansvar och valfrihet, kort och gott.

Nu slutför vi kommunens långbänkar
Aldrig har väl så många gamla ouppklarade beslutsärende hanterats under en mandatperiod. När Moderaterna tog 
över ledningen av kommunen efter valet 2018 var en av våra ambitioner att slutföra de många långbänkar som kom-
munen har lidit av och som bromsar utvecklingen i Enköping. Vi har tyvärr fortfarande några kvar men de flesta har nu 
en beslutad åtgärd.  

Det är nu viktigare än någonsin att vi fortsätter på den inslagna vägen och slutför de projekt som pågår under den kommande mandatperioden.
Den senaste medborgarenkäten (2021) och den stora inflyttningen till Enköping indikerar samma sak, Enköping har blivit en av landets bästa  
kommuner att leva i. Det tar vi med oss som inspiration in i nästa mandatperiod. 

Hamnen och dess närområde utgör ca 50 slumrande hektar industrimark och 
som till stor del ägs av kommunen eller dess bolag. De första utvecklingsste-
gen är nu tagna genom att vattenreningsverket flyttar till Vappa och att Ena 
Energi har tagit beslut om att flytta senast 2035.
Områdets potential har uppmärksammats flera gånger under de senaste 30 
åren, men av olika anledningar har det inte kommit längre än till visioner,  
tävlingar och planer. En av de bärande tankarna är att binda ihop hamn- 
området med stadskärnan. Det skulle ge ännu bättre förutsättningar för handel 
och turism i centrum. För Enköping skulle ett utvecklat hamnområde kunna 
innebära ett riktigt lyft. Här finns både industri- och sjöfartshistoria samt fina 
vyer över Mälarens utpost i Enköpingsån, där hamnen även utgör en port till 
det blivande naturreservatet på Dyarna.

Ett stort omvandlingsprojekt pågår på Lillsidan (Dr Westerlunds gata och 
Västerleden) där en ny skola (där Väster-ledsskolan ligger) kommer att få en 
viktig uppgift för utbildning och föreningsliv. Västerledsskolan var avställd  
under flera år men beräknas nu vara ersatt med den större Lillsidanskolan 
2026.

Behovet av renovering av Joar har varit känt i många år, men ärendet försvann från 
”agendan” under märkliga former under förra mandatperioden. Efter ett omfattande 
utredningsarbete från de blågröna i upplevelsenämnden finns det nu en majoritet för 
renoveringen som ska vara klar 2026.

Stadshotellet revs 2010. Efter många turer kring valet av rätt verksamhet på 
den gamla hotelltomten ingick kommunen ett markanvisningsavtal 2020 med 
en ny hotelloperatör, en operatör med höga ambitioner som är i linje med våra 
egna för centrala Enköping

Behovet av ett nytt gymnasium har varit känt i många år. Beslut om att byg-
ga nytt togs i kommunfullmäktige våren 2020 och vi kan nu se hur den kli-
matsmarta byggnaden snabbt växer fram. 

Enköpings centrum ska åter bli Enköpingsbornas ”vardagsrum”. Projektet 
Årets stadskärna 2025 som bedrivs i samverkan mellan handlarna, fas-
tighetsägarna och kommunen samlar våra ambitioner. De första resultaten bör-
jar vi redan se i upprustningen av centrum. Under nästa mandatperiod vill vi se 
en galleria i ett nytt Paushus, ett nytt levande stadshotell och ett ombyggt torg 
som blir en självklar plats för handel.

Enköpings avloppsreningsverk är från 70-talet med brister och är nära sitt 
kapacitetstak. Alla tillstånd är klara och entreprenadupphandlingen för ett  
bygge i Vappa påbörjades under pandemin, men har avbrutits pga osäker-
heten på marknaden. Vi tar nya tag under nästa mandatperiod.

Energiverket ligger som en ”våt filt“ över hamnområdet med sin stora säker-
hetszon. Beslut har nu tagits om att flytta värmeverket senast 2035.

“

Den senaste medborgarenkäten (2021) och den stora inflyttningen till Enköping indikerar 
samma sak, Enköping har blivit en av landets bästa kommuner att leva i.
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Ritva Sunnanå-Ericson, 84 år,  
fd Lärare, Härnevi  

Jag vill utveckla vård och omsorg. Kommunen 
ska erbjuda ett tryggt och säkert boende med 
möjlighet till utevis-telse, välutbildad och kompe-
tent personal, välanpassade lokaler samt utökad 
digitalisering med mera.

12

Stefan Nyblad, 41 år,  
Tulltjänsteman, Ekolsund  

Med bakgrund som Insatsledare på Tul-
len brinner jag för säkerhet, ordning och 
social trygghet. Kommunen ska vara en 
garant för kärnverksamhet samt skapa 
förutsättning för etablering, näringsliv, 
tjänster, trygghet och valfrihet. Kommun 
och politik ska hysa yttersta respekt för 
invånarnas skattemedel.

13
Magnus Johansson, 
59 år,  
Officer, Enköping 

Jag vill arbeta för politisk tydlighet i 
utvecklingen av Enköping. Två pri-
oriterade frågor för mig är; slutföra 
arbetet kring Kulturhus Joar, tillse 
att föreningar får det ungdomsstöd 
som de behöver.

14
Erik Jansson, 36 år,  
Analytiker, Enköping  

Jag brinner för ett växande Enköping där 
kommunen fokuserar på sina kärnuppdrag. 
Vi ska bättre nyttja vårt strategiska läge för att 
attrahera fler företag att etablera sig i kom-
munen och därmed skapa arbetstillfällen. Vi 
måste förenkla och förbättra förutsättningarna 
för bostadsbyggande och kommunal service i 
kransort och på landsbygd.

15

Hamnområdet
— En oslipad diamant i vår fina stad

Joar blå 
— En kulturell mötesplats

Lillsidanskolan
— Centrum för utbildning och föreningsliv

Stadshotellet
— En destination för Enköpingsbor och besökare 

Nya gymnasieskolan
— En signaturbyggnad i centrala Enköping

Stora torget
— Enköpingsbornas vardagsrum Ena Energi

— Värme med restriktioner

Avloppsreningsverket
— Rent vatten är vår största tillgång  

Personer från vänster till höger: 15 Erik Jansson. 13 Stefan Nyblad. 16 Stefan Wahlund. 4 Monica Avås. 7 Josephine Närholm. 1 Peter Book.  
12 Ritva Sunnanå-Ericson. 2 Bitte Myrsell. 9 Mats Flodin. 8 Jan Hannebo. 3 Krister Larsson. 5 Tina Rudolphson
Små bilder: 6 Viktor Hedqvist. 10 Robert Haijlen. 11 Eleonora Stålenhag. 14 Magnus Johansson

Stefan Wahlund, 55 år,  
Företagare, Enköping  

Jag engageras av frågor som mö-
jliggör en hållbar utveckling av En-
köpings kommun, det ska vara enkelt 
att bo och vara verksam i tätort och 
landsbygd. Enköping ska vara attrak-
tivt och en trygg plats att utvecklas i 
som invånare.

16
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Följa varje barn  
Två viktiga förutsättningar för en lyckad skolverksamhet är att det 
är studiero i klassrummet och att vi har bra och säkra rutiner för att 
följa varje barns utveckling. Under innevarande mandatperiod har 
mycket uträttats men kvalitetsarbetet är fortfarande ett prioriterat 
område. Förbättrade rutiner och hjälpmedel gör att lärarna kan 
ägna mer tid åt eleverna i klassrummet.       

Skola i Bredsand/Storskogen  
Under många år kommer Bredsand/Storskogen vara ett av våra 
snabbast växande bostadsområden. Vi vill att en grundskola byggs 
där för att eleverna ska slippa åka skolbuss in till Enköping.  

Bättre service
På landsbygden och i kransorterna finns starka 
jordbruksföretag som stärker vår självförsörjning 
av livsmedel men också andra företag inom bl a 
besöksnäringen som är viktiga för lokala arbetstill-
fällen. Men vi måste se till att regelbördan minskar 
och kontrollerna förenklas så långt det är möjligt 
och att kommunen kan erbjuda mark för nyetablering. 

Ett fungerande samhälle
Den snabba expansionen i staden ställer krav på  
utbyggnader av infrastrukturen för att kunna möta 
Enköpingsbornas krav på ett väl fungerande  
samhälle. För inte så länge sedan levde vi i en 

småstad, nu hör kommunen till en av landets 50 
största. Vägar, skolor, vård och omsorg ska fungera 
för en kommun med snart 60 000 invånare (prognos 
2040). 

Ordning på trafiken
Trafiksituationen i centrala delar av staden ska 
förbättras. Allt för mycket av både tung trafik och 
personbilar tvingas in i miljöer där blandningen av 
olika typer av trafikanter skapar risk för olyckor och 
dessutom bidrar till miljöproblem.

Ett levande centrum
Utvecklingen av centrum måste drivas vidare. En 

inbjudande, trygg och vacker centrumbildning runt 
stora torget är angeläget för kommunens invånare 
och besökande. Vi ska ha ett centrum där vi kan bo, 
träffas, umgås, äta, fika och handla.

Moderaterna är för en levande landsbygd med ett 
varierat boende och brett företagande.

Vi vill också:
4 Införa kommunala servicekontor i kransorterna.

4 Ordna en företagslots för att företag lättare ska  
 komma i kontakt med kommunen.

4 Stärka infrastrukturen i form av vägar, järnväg  
 och cykelleder.

4 Utreda bildandet av ett fastighetsbolag för  
 rationellare hantering av kommunala fastigheter.

Ett starkt näringsliv 
— Förutsättning för en levande kommun

Som landsbygdskommun har Enköping därtill 
en stor och helt nödvändig andel företag verk-
samma inom jordbruket och de gröna näring-
arna. Ett fortsatt växande näringsliv och ökad 
företagsamhet innebär arbetstillfällen, tjänster, 
produkter och livsmedelsförsörjning till invånarna. 

Ett gynnsamt företagsklimat 
Vi vill att kommunen ska ge bästa möjliga stöd 
och hålla en hög servicenivå för företagare att 
komma igång, bedriva eller expandera sina 
verksamheter. Det behöver därför göras en 
grundlig översyn och förenkling av adminis-

trativa rutiner och kommunens eget interna 
regelverk. Vidare vill vi inrätta en näringslivslots 
för att förenkla dialog mellan kommun och 
företagare. Det digitala stödet ska ytterligare 
utvecklas för att förbättra och förenkla den kom-
munala servicen. En kontinuerlig dialog mellan 
kommun, politik, näringsliv och lokala företagare 
är en viktig förutsättning för att stödja en fortsatt 
positiv utveckling av näringslivet.

Kransorter och landsbygd 
Enköping är en landsbygdskommun där nästan 
hälften av Enköpingsborna bor i någon av våra 

kransorter eller på landsbygden. Vi vill att den 
översiktsplanering som nu sker ska underlät-
ta och förenkla byggande och företagande i 
kransorter och på landsbygd. Att genomföra 
strategiska markförvärv i kransorter så att nya 
bostäder och företag kan byggas och utvecklas 
är en viktig åtgärd. 

Gröna näringar 
Kommunens lantbrukare är en stor grupp som 
utgör en betydande del av det lokala närings- 
livet. För Moderaterna är det naturligt att driva 
frågor som underlättar den gröna sektorns verk-
samhet. Det handlar bland annat om äganderätt, 
miljöfrågor och lokal upphandling.

Enköping är Sveriges närmaste stad. Det märks särskilt på den kraftiga tillväxt av före-
tag som etablerar sig och bedriver verksamhet i kommunen. 

Region Uppsala 
— Bra verksamhet med utvecklingspotential

Valfrihet och tillgänglighet
• Vi behöver göra patienterna mer delaktiga och  
 låta dem i samråd med sin husläkare välja var  
 de vill bli behandlade.
• Vårdcentralerna behöver förbättra sin  
 tillgänglighet med utökade öppettider.
• 1177 behöver arbeta kraftfullt med att få ned  
 väntetiderna.
• Uppdraget till närakuten ska utökas och vi vill  
 se över möjligheten att öppna liknande verk- 
 samheter vid behov på fler platser i länet.
• Den påbörjade satsningen med mobila team  
 ska fortsätta.
• Den kommunala hemsjukvården ska ses som  
 första linjens primärvård.
• Breddinförande av äldremottagningar i  
 samtliga kommunen.

Utökat förändringsarbete
• Förändringsarbetet som leds av de anställda  
 ska utökas.
• Det ska löna sig att vidareutbilda sig.
• Locka fler erfarna seniorer att stanna kvar i  
 vården.
• Minska den icke-patientnära administrationen.

Ökad digitalisering
• Skapa IT system som är användarvänliga och  
 ger avlastning för personalen.
• System som ger patienterna möjlighet att följa  
 vårdprocessen och ges möjlighet till vård i  
 hemmet.
• Enklare tidsbokning, även för dem som inte  
 har tillgång till bank-ID.

Hållbar ekonomi
• Nettokostnader ska ligga på samma nivå som  
 jämförbara regioner med universitetssjukhus.
• Vi ska ha en politisk organisation som är  
 ändamålsenlig och effektiv.
• Regionens båda sjukhus ska utnyttjas  
 effektivare och utifrån lokala förutsättningar.
• Genomlysning av hela kollektivtrafiken med  
 anledning av förändrade resmönster som  
 orsakats av pandemin är nödvändig.
• Dialog med länets kommuner att öka antalet  
 pendlarparkeringar vid kollektivtrafikcentra.
• Översyn av bidrag till föreningar.
• Fortsatt forskning och utveckling i regionens  
 verksamheter i nära samband med näringsliv  
 och universitet.

Region Uppsala är i grunden en bra och välskött organisation, men med uppenbara behov av att uppdatera sig själv och se  
till att vi får ut mer välfärd för varje skattekrona.  
Vi Moderater ser fyra huvudområden som är prioriterade för den kommande mandatperioden.  

En av Sveriges bästa 
skolkommuner 

En av kommunens viktigaste uppgifter är att med en bra  
utbildningsverksamhet bidra till att alla ungdomar i Enköping får en bra start i livet.

Den grundläggs i förskolan och grundskola som blir ett avstamp till gymnasiet och vuxenlivet. Vår ambition är att alla elever som lämnar  
grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet. Under innevarande mandatperiod har resultaten i Enköpings skolor förbättrats markant  

och vi tillhör för närvarande landet 20 procent bästa kommuner. Det är en bra situation när vi nu snart går in i en ny mandatperiod  
med höjda målsättningar och ambitioner.

Den moderatledda koalitionen har under mandatperioden satsat stort på skolan. 7 nya förskolor har beslutats eller invigts  
och två grundskolor och gymnasieskolan är beslutade eller är under projektering.

Ett brett utbud 
Valfrihet är ett Moderat honnörsord som innebär att vi ska ha ett brett utbud av grund- 
skolor i Enköping. Våra kommunala skolor har som sagt hög kvalitet. Knappt 20 procent 
av Enköpings elever går i en av våra fina friskolor. Vi ser gärna att ytterligare någon fri- 
skola etablerar sig i Enköping. 

Översyn av gymnasiets verksamhet 
Ett enigt kommunfullmäktige beslutade 2020 att bygga den nya gymnasieskolan som 
ska invigas 2024. Vi kan nu se den miljöklassade byggnaden växa fram, en byggnad 
som kommer bli en stolthet för Enköping. Parallellt med bygget pågår en översyn av 
gymnasiets verksamhet. Gymnasiet har en omtyckt verksamhet men vi vill att fler elever 
ska ta examen.

Enköpings kommun är till ytan en stor kommun och en av Sveriges jordbrukstätaste, med en 
kraftig expansion i staden, stark och livaktig landsbygd och expansiva kransorter. Det ger en  
särprägel för Enköpings kommun som Moderaterna vill vårda och förbättra förutsättningarna för.

“

Två viktiga förutsättningar för en lyckad 
skolverksamhet är att det är studiero i 
klassrummet och att vi har bra och säkra 
rutiner för att följa varje barns utveckling

Från småstad till snabbväxande 
landsortskommun
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jordbruksföretag som stärker vår självförsörjning 
av livsmedel men också andra företag inom bl a 
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och att kommunen kan erbjuda mark för nyetablering. 

Ett fungerande samhälle
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småstad, nu hör kommunen till en av landets 50 
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Moderaterna är för en levande landsbygd med ett 
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Krister Larsson, Ordförande
enkoping@moderaterna.se

Peter Book,
Kommunstyrelsens ordförande
Peter.Book@moderaterna.se
0171-626212

Vår webbplats: www.enkopingsmoderaterna.se     Mejl: enkoping@moderaterna.se
Facebook: enköpingsmoderaterna     Instagram: enkopingsmoderaterna

Flera sätt att bli medlem 
• Swisha 100 kr till 1233360070 och skriv ditt namn och personnummer. 
• SMS till 72550 med texten MODERAT MEDLEM  samt personnummer ååmmddxxx 
• Plusgiro 295958-3 betala 100 kr och ange personnummer, e-post samt telefonnummer.

Upplevelser för en växande kommun 

- DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS - 

“

Bra kultur och fritid är två viktiga  
ingredienser i en kommun som  
vill växa.

 

För en aktiv fritid behöver inte alltid vara dyrt 
och stort. Vi har iordningställt bra löparspår med 
LED-belysning inom hela kommunen, utegym 
och vandringsleder med utplacerade eldstäder 
som innehåller ved att använde för den som så 
vill. Bokbussen. För att stimulera föreningslivet 
har vi också tagit fram ett rättvist, långsiktigt 
bidragssystem. Nu går vi snart in i en ny  
mandatperiod med nya ambitioner.

Ombyggnaden av Joar slutförs 
Ombyggnaden av Joar Blå skapar ytor för bib-
liotek, biografer, museum och gemensamhetslo-
kaler, en kulturens mötesplats för Enköpingsbor-
na. Den innebär också att turister som besöker 
turistinformationen och Enköpings parker nu 
mycket lättare kan hitta till vår kultur. 

Utvecklad föreningsverksamhet för 
unga 
Inte minst inom idrottsområdet, är den viktig. 

Under mandatperioden har vi utvecklat fören-
ingsstödet, nu ska vi fortsätta det arbetet och 
göra det mer anpassat för att stödja barn och 
unga. 

Utveckla vårt kulturarv i Kyrkbacken 
Kyrkbacken med bl.a. tingshus och gymnas-
tikhus ska vara kvar i kommunal ägo. Husen är 
en viktig del i Enköpings historia och bör utveck-
las till lokaler som kan användas av kommunen 
under dagtid. Under kväller och helger kan loka-
lerna upplåtas till olika föreningsaktiviteter. 

Vi vill också:
4  Bygga en bro över Enköpingsån för att  
 knyta ihop Haga och Bredsandsområdet

4  Utreda en eventuell försäljning av  
 Pepparrotsbadet

4  Etablera ett turiststråk mellan Kyrkbacken  
 och hamnen.

Omvandlingen av Enköping sätter spår även inom kultur- och fritidsområdet. Joar Blå 
blir kulturhus med bibliotek, biografer, museum och gemensamhetslokaler. Omvandlin-
gen av Korsängsfälten till idrottscentrum/sportfält har påbörjats, bl a med den nya  
skejtparken. Flera nya utegym har byggts och möjligheter för spontanidrott har skapats 
i flera kransorter, men också i staden. 

Vill du vara med och utveckla Enköping! 

I år det val vilket innebär att föreningen har ett 
intensivt år med att genomföra valrörelse och 
att därefter förhoppningsvis kunna bilda ett nytt 
moderatlett styre i Enköping och i Region Up-
psala. 

Vårt moderata handlingsprogram för åren 23-
26 ligger till grund för vilka frågor vi driver i 
valrörelsen och som vi kommer att genomföra 
inom ramen för ett nytt styre i nästa mandat-

period. Handlingsprogram och våra kandidater 
hittar Du på vår hemsida  
- www.enkopingsmoderaterna.se  
Efter valet sker ett intensivt arbete med att 
formera och bemanna alla de politiska forum 
och uppdrag som finns i både kommun och 
region. 

Vi behöver få in Din syn och Ditt engagemang 
i vilka frågor vi som moderater skall driva och 

genomföra. Många skriver 
insändare eller inlägg på olika 
sociala medier, ofta med kloka 
synpunkter på hur Enköping 
skall utvecklas i framtiden. 
Men för att det skall bli något 
mer än bara ord så krävs det 
även arbete i de olika politiska  
forum som finns i främst  
kommun och region!

Om Du vill vara med och påverka på riktigt så 
gå med i Moderaterna! Vi behöver bli fler så vi 
kan fortsätta att utveckla kommun och region  
- i ett växande Enköping.

Enköpingsmoderaterna är en av länets största moderata partiföreningar. Vi vill främja 
en bra utveckling av Enköpings kommun och region Uppsala, en utveckling som är i 
harmoni med moderata grundläggande principer och värderingar. 

Krister Larsson 
Ordförande,  
Enköpingsmoderaterna
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