
1 

 

 

Handlingsprogram 2019 – 2022 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Välkommen till Enköpingsmoderaternas 
handlingsprogram.  
Under drygt ett års tid har ett 30 tal Moderater arbetat med att utveckla vår politik i 
Enköping inom åtta olika områden. Detta handlingsprogram är det viktigaste ur dessa. När vi 
arbetat med både idé- och handlingsprogram har vi haft ett kommunperspektiv. Mycket 
handlar om att förenkla, förkorta, utveckla och ett tydligt ledarskap. 

De åtta områdena vi arbetat med är: 

Strategi: Övergripande frågor så som, skatteuttag, IT-utveckling, vision och varumärke, 
upphandling, kommunen som arbetsgivare etc.  

Utbildning: Från förskola till gymnasium. Hur säkerställer vi att våra barn och ungdomar får 
utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden? 

Näringsliv/Arbetsmarknad:  En Moderatledd kommun står för tillgänglighet, snabbhet, 
trygghet, enkelhet och leverans när det gäller att stödja företagen. Men även att alla har rätt 
att styra över sitt egna liv. 

Omsorg: Vi Moderater har en bra politik inom omsorgsområdet, där kvalité för individen står 
i fokus.  

Stadsutveckling: Hur ska staden utvecklas de närmsta åren och hur tror vi det ska gå på lite 
längre sikt.  

Landsort/kransort: Hur balanserar vi stadens utveckling med ökad service på landsbygden. 
Kransorternas betydelse kommer att öka i en framtid. 

Hållbarhet: I Enköpings kommun pratar vi fortfarande inte om Agenda 2030, vilket stora 
delar av världen gör. Tidigare har vi pratat om social – ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Nu är det dags att införa Agenda 2030  

Upplevelse: Ett område som täcker kultur, friluftsliv, idrott och turism. 
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Inledning  

Med kärlek till Ena-bygden arbetar vi 
Moderater för att utveckla och förbättra 
livet för kommunens invånare och 
företagare. Enköping har fantastiska 
förutsättningar, både vårt geografiska läge 
och vårt utbud av alternativa 
boendemiljöer. 

Vi lever i en värld i stark förändring, 
spännande, ibland skrämmande och på 
många håll orolig. De Moderata 
värderingarna, trygghet, valfrihet och 
långsiktighet, är garantier både lokalt och i 
riket för en hoppfull framtid. Valfrihet är 
en av samhällets viktigaste drivkrafter för 
utveckling och en rättighet som berikar 
våra liv. Den hotas dock ständigt av de 
som anser att våra myndigheter ska 
bestämma vad vi ska tycka, tänka och 
göra. 

Förväntningarna på kommunen tjänster är 
stora samtidigt som vi vet att kostnaderna 
nu ökar snabbt och att vi redan har en av 
regionens högsta kommunalskatter. För 
att kunna erbjuda de tjänster som de 
flesta förväntar sig måste vi bli fler 
Enköpingsbor, men det innebär också att 
vi måste fundera på hur vi kan göra saker 
effektivare. Digitalisering och 
automatisering av kommunens rutiner är 
ett sätt. Ett annat är ökad samverkan med 
privata företag och/eller andra 
kommuner. Ett tredje sätt är att löpande 
se över vilka tjänster som kommunen ska 
erbjuda Enköpingsborna och i ökad 
utsträckning ta hjälp av civilsamhället. 

Vi avser att prioritera områden som ger 
besparingar, genom effektivare arbetssätt. 
Inte i första hand för att minska personal, 
utan för att skapa utrymmen att ge fler 
medborgare den service de kan förvänta 
sig och längre fram ge utrymme för 
skattesänkningar.  

Digitalisering är kanske den viktigaste 
ingrediensen för att lyckas med 
effektiviseringar. Runt om i landet finns 
det goda exempel som vi ska studera och 
eventuellt kopiera. Integration och 
arbetsmarknad är en annat viktigt område 
där vårt kostnadssparande arbete kommer 
att vara viktigt för kommunens ekonomi i 
närtid och kommer ha en enorm effekt för 
framtiden, men i första hand handlar 
naturligtvis ett effektivare 
integrationsarbete om humanitet. 

Enköping har en lång tradition som en 
stark företagarkommun där stora 
arbetsgivare som Bahco har ersatts av 
många mindre företag. Företagarnas 
uppfattning om Enköping som kommun 
har de senaste åren blivit allt sämre. 
Denna utveckling måste snarast vändas, 
med samlade satsningar som i slutändan 
ska leda till en starkare tillväxt av antalet 
arbetsplatser i kommunen. 

I vårt Enköping har individen stor personlig 
frihet – men tar också ansvar. Detta 
synsätt genomsyrar det mesta vi vill göra, 
oavsett om det gäller en bra miljö, 
ekonomi i balans eller det sociala 
ansvaret.  Ett samhälle i obalans tappar i 
utvecklingskraft. Ineffektiv hantering av 
mänskliga och materiella resurser leder 
också långsiktigt till dyra 
”reparationskostnader”. Utanförskap blir 
därför ett annat ord för misslyckande och i 
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dess yttersta form ett hot mot 
demokratin. Ett socialt engagemang är 
därför både ett uttryck för empati och god 
hushållning med våra resurser. En väl 
fungerande integration av grupper som 
står utanför är därför nyckeln till trygghet 
och god ekonomi. Vi vill också kunna 
lämna över våra vattendrag och fina natur 
i gott skick till våra barn. 

Enköpings kommun har en betydande 
verksamhet med en ekonomi som 
motsvarar den hos ett större svenskt 
företag. För att skapa förutsättningar för 
kommunens tjänstemän att göra ett bra 
jobb vi vill återinföra en starkt politisk 
ledning i kommunhuset med tydlighet och 
trovärdighet. Några åtgärder som vi vill 
genomföra för att effektivisera arbetet är:  

• Skolan är vår viktigaste och största 
utmaning. Därför bör 
Kommunstyrelsens vice ordförande, 
vara ordförande för 
Utbildningsnämnden och ha skolan som 
ett prioriterat uppdrag. 

• Bara gemensamt klarar vi kommunens 
utmaningar. Därför bör regelbundna 
möten med övriga partiers gruppledare 
hållas, för att alla tidigt ska kunna vara 
med och påverka utvecklingen.  

• Den demokratiska debatten har under 
denna mandatperiod fått stryka på 
foten, det måste ändras. Därför föreslår 
vi att det införs frågestunder vid varje 
kommunfullmäktige, en nämnd vid 
varje tillfälle.  

• Samverkan mellan politik och 
tjänstemän måste bli än tätare och 
bättre. Det är bara när förståelsen och 
respekten finns där som 

produktiviteten kan ta ytterligare ett 
steg framåt. 

Kommunledningskontoret har liksom 
övriga förvaltningar en nämnd, 
Kommunstyrelsen. Några förbättrings-
områden som vi vill lyfta fram är: 

•  Det är dags att skapa 
Upphandlingsavdelningen 2.0. Den bör 
sträcka sig från förenkling av 

upphandlingar till e-handel och 
avtalsuppföljning.   

• Sjukskrivningstalen måste sänkas, 
systematiska arbetssätt ska införas. 

• Det ekonomiska arbetet måste bli 
långsiktigt, så utrymme för 
skattesänkningar skapas. 

• Valfrihet för medborgaren är en 
grundsten för oss Moderater och vi ska 
därför säkerställa att det finns både 
kommunala som fristående huvudmän i 
fler verksamhetsområden. 

• En plan för digital transformering som 
är prioriterad behöver tas fram och 
genomföras. 

Vår målbild för Kommunstyrelsen är att: 

Kommunledningskontoret är den centrala 
drivkraften och servicefunktionen som 
skapar förutsättningar för andra 
förvaltningars utveckling och 
samarbetsmöjligheter. 
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Utbildning   
 

Målbild 
Förskola 

I förskolan ska vi utmana, ansvara och 
inspirera till ett livslångt lärande. Med ett 
lustfyllt lärande som inspirerar och skapar  
glädje, vill vi stimulera barns utveckling 
och lärande genom olika profileringar. 

 

Grundskola 

Vi värdesätter kunskap så att eleverna får 
bästa förutsättningar för att utvecklas och 
lära. Målet är att alla elever ska klara 
gymnasiebehörigheten.  

Gymnasium 

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. 

Handlingsprogram 
Utbildning är vägen in i det svenska 
samhället. Det ska inte spela någon roll 
varifrån du kommer eller vem du är – alla 
har rätt till en bra utbildning. Därför ska 
Enköpings skolor ge alla möjligheten att nå 
så långt de själva vill. Det ställer krav på 
att alla skolor är bra skolor, att lärare har 

höga förväntningar på alla sina elever och 
att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap 
kräver ansträngning. 

All personal ska ha de bästa 
förutsättningarna för att alla elever i 
Enköpings kommun ska ha rätt till den 
absolut bästa utbildningen. Moderaterna 
vill att alla skolor i kommunen ska hålla en 
hög nivå på kunskap och de skolor som 
inte gör detta ska få hjälp med åtgärder 
som vänder resultaten.  

Varje barn är unikt med sina egenskaper 
och sin personlighet. All forskning visar att 
med rätt bemötande och anpassning 
klarar de flesta barn de krav som skolan 
ställer. Vi kan idag se att fler elever i 
skolan är i behov av särskilt stöd. Det är 
viktigt att tidigt fånga upp dessa barn och 
ge rätt stöd.   

Speciallärarkåren har minskat under 
många år samtidigt som behovet av lärare 
med specialkunskaper ökat. Vi behöver 
olika incitament för att uppmuntra lärare 
att utbilda sig till special-pedagog/lärare. 

 

 

Gymnasiet i Enköping ska hålla en hög 
kvalitet på sina utbildningar med tydliga 
krav på att varje elev får en garanterad 



6 

 

utbildning och rätt förutsättningar på 
varje program.  

Såväl lärare som elever upplever att det är 
ett stort glapp mellan grundskolan och 
gymnasiet. Lärarna på gymnasiet tycker 
att eleverna har för dåliga kunskaper när 
de kommer medan lärarna på grundskolan 
tycker att gymnasielärarna har för höga 
krav. Detta kan åtgärdas genom att vid 
upprepade möten dialogisera 
förväntningar och krav och på så vis 
undvika att eleverna kommer i kläm. 

Dagens elever lever i ett alltmer 
digitaliserat samhälle och skolan måste 
anpassa sig till denna verklighet. IT-
utvecklingen i skolan handlar inte bara om 
tillgången till utrustning och fungerande 
nätverk. Den handlar i hög grad om 
lärarnas förmåga att nyttja denna 
kraftfulla resurs och att omsätta sina 
pedagogiska färdigheter till en digital 
miljö. Därför bör en stor del av lärarnas 
kompetensutveckling fokuseras på nya 
arbetssätt och användning av digitala 
pedagogiska hjälpmedel. 

Engelskan har blivit världens 
gemensamma språk, ”nyckeln till världen”. 
Barnen i ett litet land som Sverige behöver 
lära sig att behärska engelskan, inte bara 
”kunna”, så tidigt som möjligt. Det uppnås 
bäst genom ”språkbad”, att eleverna hör 
och talar engelska dagligen i en skolmiljö 
med många lärare som har engelska som 
modersmål samt med en internationell 
atmosfär. Moderaterna vill därför verka 
för att Engelska skolan etablerar sig i 
Enköping. 

Bostadssegregationen i Enköping har lett 
till att vissa skolor har mer är 90 % elever 
med annat modersmål än svenska. Detta 
medför att möjligheten för dessa elever 
att lära sig svenska är mycket begränsad. 

Ett obligatoriskt skolval ger en möjlighet 
att uppnå en bättre integration och mer 
blandat elevunderlag på fler skolor. För att 
detta ska bli verklighet är det viktigt att 
skapa förutsättningar för alla att kunna 
välja skola t ex med fria skolskjutsar och 
tydlig information om denna möjlighet till 
alla familjer. 

 

 

 

 

• Integration – skolan ska vara vägen in i 
det svenska samhället. 

• Ta bort gapet mellan grund- och 
gymnasieskola genom att kontinuerligt 
dialogisera förväntningar och krav. 

• Ta bort alla håltimmar och ombilda till 
läxstödstimmar. 

• Politiken ska tillsammans med 
tjänstemännen skapa en gemensam 
plan för hur skolan i Enköping ska bli 
bäst i Sverige. 

• Modernisera programutbudet på 
gymnasiet med profilfrågor och 
spetsutbildning såsom miljö, 
digitalisering mm. 

• Varje skola ska skapa sin egen profil 
såsom idrott, språk, naturbruk, matte, 
svensk kultur mm. 

• Satsa på digital transformation i skolan 
med fokus på en utvecklad digital 
pedagogik för personalen  

• Starta samarbete med några 
kommuner som kommit långt vad 
gäller digitalisering i skolan. 

• Anställa fler specialpedagoger. 

• Verka för att Engelska skolan etablerar 
sig i Enköping. 

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 
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Omsorg  

Målbild 
Oavsett vilken vårdform du väljer ska du 
kunna uppleva trygghet och livskvalitet i 
livets alla skeden. 

Handlingsprogram 
Enköping har idag en bra vård & omsorgs-
verksamhet som ger brukarna inflytande 
över hur vårdinsatserna utförs.  

Behovet av ett brett utbud av vårdinsatser 
som t ex hemtjänst, äldreomsorg, LSS-
insatser 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 
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 var 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. 

Vi måste aktivt arbeta för att minska den 
dramatiska 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 
samhället och för människan. 

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.  

Förbättrat samarbete och samverkan 
mellan kommun, näringsliv 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och civilsamhället är av största vikt för att 
integrationsarbetet av nyanlända och 
personer med funktionsnedsättning ska bli 
effektiv. En arbetsmarknadsnämnd 
kommer att fylla det syftet. 

För att klara alla dessa utmaningar behövs 
välutbildad, engagerad personal med god 
kompetens.  
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• 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.  

• Införa kravprofil vid 
familjehemsplacering. 

• Effektivisera samarbetet mellan Region 
och kommun och privata utförare. 

• Automatisera och effektivisera 
kommunens administrativa rutiner. 

• Öka valfriheten vid val av boendeform. 
• Kompetensutveckla all personal. 

 

 

 

 

  

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 



9 

 

Näringsliv/arbetsmarknad

Målbild  
Våra företagare utgör en av hörnpelarna i 
det svenska samhället och är en 
förutsättning för att vår välfärd fortsatt 
ska kunna utvecklas. Vår absoluta 
ambition är att Enköping ska vara en av 
Sveriges mest attraktiva kommuner för 
företagare.   

Handlingsprogram 
Olika utvärderingar har under flera år 
rankat Enköping som en medelmåttig 
företagarkommun. Det är något som 
Moderaterna snarast vill ändra på.  

En viktig åtgärd för ett bra kommunalt 
ledarskap är att samla viktiga funktioner 
som arbetar för en bättre integration och 
personalförsörjning till näringslivet i en 
arbetsmarknadsnämnd, med samlad 
förvaltning.  

Det är fortfarande svårt för många, 
speciellt nyanlända, att komma i arbete. 
Samtidigt lider företagen brist på 
arbetskraft i många yrkesgrupper. För att 
minska bristen och få fler ungdomar att 
stanna i Enköping kommer vi verka för att 
öka antalet yrkesutbildningar och 
lärlingsutbildningar. Vi kommer också öka 
ansträngningarna för att få hit en 
högskolefilial.  

Det är viktigt att de styrande i kommunen 
visar intresse för näringslivets vardag och 
att ord och handling hänger ihop. Här vill 
vi se ett ännu närmare samarbete mellan 
näringslivet och dess olika grupperingar 
och kommunen. Återkommande 
företagsbesök är också något vi vill 
prioritera. 

En god service från kommunen är viktig 
för att stimulera och skapa sysselsättning. 
Tillgänglighet, snabbhet, enkelhet och 
leverans är nyckelord i ett sådant 
sammanhang. Företagare ska kunna få 
klara besked om vad de kan förvänta sig. 
Vi vill därför införa garantier på 
handläggningstider för bygglov och olika 
tillståndsärenden. Ett sätt att nå detta är 
att skynda på digitaliseringen av 
kommunens verksamhet i allmänhet och i 
synnerhet av dessa tjänster. Vår 
bedömning är att detta kommer att leda 
till betydande förenklingar och 
besparingar för både näringslivet och 
kommunen. 

Kommunens organisation kan uppfattas 
som snårig av många. Vi vill som flera 
andra kommuner införa en Lotsfunktion 
som guidar och hjälper företagen att hitta 
rätt och göra rätt redan från början. 

Företagandet i våra kransorter och på 
landsbygden är viktigt för att vi ska ha en 
levande landsbygd. I flera delar av 
kommunen finns företagarföreningar som 
gör ett fantastiskt jobb för att stötta och 
utveckla det lokala företagandet. Det finns 
dock flera områden där kommunen kan 
underlätta, som t ex tillgång på mark, 
utveckling av infrastruktur och 
bostadsbyggande.  
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Vår uppfattning är att företagare ska 
betala för de tjänster som de använder 
och inte bli belastade med 
schablonmässiga pålagor. Ett område där 
vi vill ändra debiteringsmodellen är 
kommunens livsmedelskontroller.  

Utöver ovan nämnda uppgifter kan 
kommunen agera ”hinderröjare” inom 
många andra områden. Vi vill t ex att 
tillgången på mark ökar, att lokaler för 
starta-upp-företag tas fram och att 
samarbete med organisationer som bistår 
nystartade företag med seniort stöd 
förstärks. 

Med ett nyvunnet fokus på företagarnas 
villkor tror vi att kommunen kan bli ett bra 
stöd för företagen i Enköping och en stark 
representant för Enköping vid kontakten 
med företag som vill etablera sig här. Vår 
målsättning är därför att förtroendet för 
kommunen ska förbättras och att antalet 
nyetableringar i Enköping ska öka 
väsentligt under nästa mandatperiod. 

 

 

 

 

• Etablera en Arbetsmarknadsnämnd 

• Genomföra köp av mark som 
tillgängliggörs för näringslivet. 

• Gör om debiteringsmodellerna från 
schablon till verklig utförd tjänst där så 
är möjligt. 

• Digitalisera de 10 viktigaste tjänsterna.  

• Erbjuda lokaler för starta-upp-företag. 

• Erbjuda tjänstegarantier på bygglov och 
de viktigaste tillståndsärendena. 

• Etablera en lotsfunktion (En dörr in). 

• Stötta företagande i kransort och på 
landsbygd med bl.a. mark, bostäder 
och infrastruktur. 

 

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 
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Kransort/Landsbygd

Målbild 
Starka organisationer som 
”Fjärdhundraland” hjälper till att utveckla 
landsbygden och verkar för att innovativa 
idéer fångas upp och stödjs vid utveckling 
av nya produkter som når den 
kommersiella marknaden 
och som också bidrar till 
att stärka kommunens 
besöksnäring. 

Besöksnäringen växer 
snabbare än i övriga 
Sverige och lockar 
människor från hela 
Europa. Enköpings vackra 
Mälardalslandskap 
erbjuder möjlighet till 
rekreation och 
naturupplevelser. Närheten till öppna 
landskap, rent vatten och frisk luft lockar 
såväl unga som äldre. 

Genom ett effektivt samarbete mellan 
kommunen, invånarna, civilsamhället och 
andra samarbetspartner utvecklas skola, 
äldreomsorg, affärer, fritidsaktiviteter, 
kulturutbud och mötesplatser så att de 
bidrar till ett gott liv för alla. 

Handlingsprogram 
Hälften av kommunens invånare bor 
antingen på landsbygden eller i någon av 
kransorterna. Boendet i stadens omland 
fortsätter att växa i nästan samma takt 
som i staden och utgör en viktig del i 
kommunens profil som urban 
landsortskommun.  

Med Moderaternas handlingsprogram 
skapar vi goda förutsättningar för arbete 
och företagande genom att ta tillvara 

regionens drivkrafter och där en viktig 
grupp är våra jordbrukare. 

Förutsättningarna för att bo och verka på 
landsbygd eller i kransort ska i många 
stycken vara de samma som för andra 
delar av vårt samhälle.  Vid utformningen 
av verksamheter som skola, vård och 

omsorg eller annan 
kommunal service 
ska därför 
förutsättningarna för 
de som bor utanför 
centralorten också 
inkluderas.  

För de som bor på 
landsbygden eller i 
en kransort är bra 
kommunikationer av 
största vikt. Utan 

sådana saknas goda förutsättningar att 
driva företag, arbeta på distans eller 
arbetspendla.  

Ena-bygden fortsätter att växa, liksom 
stora delar av Mälardalen. Det är därför 
viktigt att vi bidrar till att skapa 
förutsättningar för en spännande 
turistnäring där lokala företagare kan 
driva verksamheter som skapar jobb. 

Kommunen ska också underlätta 
nyetablering och marknadsföra fördelarna 
med att bosätta sig i vår vackra 
landsbygdskommun.  

Skyddet av Mälarens stränder bör ges en 
annan tolkning. Delar av de 17 mil som 
finns inom kommunen bör få användas för 
strandnära boende eller småskalig 
näringsverksamhet.   
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• Stärkta kommunal service på 
landsbygden genom samarbete mellan 
förvaltningarna (t ex kommunala 
servicekontor i biblioteksfilialerna). 

• Utöka samarbetet med näringsliv och 
civilsamhälle kring kommunal service. 

• Öka samverkan för innovativ utveckling 
med de lokala nätverken av företagare 
och intresseorganisationer.  

• Verka för att bättre ta till vara den 
långa Mälarstrand som finns inom 
kommunen. 

• Med digital trygghetsskapande teknik 
skapa bättre förut-sättningar för äldre 
att bo kvar på landsbygden. 

• Verka för förbättrad infrastruktur som 
vägar, bostäder och mark för 
företagande. 

• Verka för utvecklad kollektivtrafik. 

 

 

 

 

 

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 
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Stadsutveckling

Målbild 
Enköping är en kommun som har 
hanterat utmaningarna på ett strukturerat 
och hållbart sätt. Vi har lyckats genomföra 
våra stora projekt inom givna ekonomiska 
ramar och på ett sätt som höjer 
kommunens attraktionskraft. Kommunens 
goda varumärke har ytterligare förstärkts, 
bl.a. genom att vi vidareutvecklat vårt 
utbud av parker och grönområden. Vi har 
också integrerat informationsteknologin i 
stadsbilden och Enköping uppfattas som 
en förebild på området. 

Handlingsprogram   

Hamnverken var under stor del av förra 
seklet en central del av Bahcos och 
Enköpings industriella verksamhet. 
Industrin har upphört, men byggnaderna 
har stort kulturvärde och erbjuder en 
viktig potential i ett område som sannolikt 
kommer att bli rutnätsstadens viktigaste 
expansionsområde under kommande 
årtionden. Vi anser att byggnaderna efter 
en pietetsfull renovering skulle erbjuda 
mycket attraktiva lokaler för kommunens 
olika förvaltningar, 
liksom för museet och 
turistbyrån.  

Om museet flyttas till 
hamnverken skulle 
kommunen kunna sälja 
den kulturbyggnad 
som nu är hemvist för 
museet till en 
exploatör för 
byggande av bostäder. 
Vårt förslag skulle således bli mindre 
kostsamt för kommunen än tänkbara 
alternativ samtidigt som det skulle bilda 

ett nav för den framtida utvecklingen av 
staden runt hamnområdet. 

Moderaterna anser att det planerade 
kulturhuset bör förläggas till Joar Blå efter 
renovering och viss utbyggnad. Biblioteket 
bör bevaras, renoveras, och byggas ut. 
Biograferna och teaterscenen bör kunna 
användas även i fortsättningen efter 
renovering. Tonvikt bör läggas vid att göra 
kulturhuset och biblioteket till attraktiva 
mötesplatser, där kafé- och restauranger 
ingår i utbudet. En utomhusscen bör 
tillskapas för att knyta ihop Joar med 
parken. 

Byggnaderna kring den s k kyrkbacken vid 
Kyrkogatans norra ända är några av de 
kulturhistoriskt mest intressanta och 
värdefulla i kommunen. Gymnastikhuset 
ritades av Ivar Tengbom och blev färdigt 
1905. Tingshuset byggdes tio år tidigare 
och hade ritats av en annan prominent 
arkitekt, Emil Viktor Langlet, som bl.a. ritat 
Stortingets hus i Oslo. Tingshuset 
disponeras nu av konstföreningen för 
utställningsändamål och anses av 
sakkunniga vara mycket väl ägnat för 
ändamålets.  

Det är mer oklart vad 
gymnastikhuset kan 
nyttjas till, 
begränsningarna i 
användningen är stora. 
Moderaterna vill verka 
för att huset används 
som en mötesplats för 
föreningsliv och 
kommun. Vi tror att 
kulturskolan skulle 

kunna utnyttja huset för delar av sin 
undervisning 
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Den gamla gymnasieskolan bör om möjligt 
förbehållas en gymnasiefriskola. Vi tror att 
det på många sätt skulle stimulera vårt 
skolväsende och öka kommunens 
attraktionskraft om vi kunde locka till oss 
en förstklassig friskola på gymnasienivå.  

Området omedelbart väster om 
resecentrum bör kunna bli säte för den IT-
högskola som kommunen beslutat verka 
för på moderat initiativ. Här finns 
generösa ytor för ändamålet och 
tillgången på goda och bekväma 
kommunikationer är viktig för en högskola 
av detta slag, som säkert kommer att 
attrahera elever från hela Mälardalen. 
Detta område kan också vara alternativ 
placering för den gymnasiefriskola som 
nämnts ovan. 

Planering av gatutrafiken kommer att 
kräva ökad uppmärksamhet. Miljö- och 
hållbarhetsskäl talar för ökad satsning på 
väl fungerande kollektivtrafik och 
cykelleder. Samtidigt kräver den snabba 
befolkningsökningen ett nytänkande även 
för fordonstrafiken. Ringleder är ett bra 
sätt att undvika att trafik dras igenom 
stadskärnor eller andra områden som är 
olämpliga för genomfartstrafik. 

Alla de stora parkeringsanläggningarna 
(inkl. infartsparkeringarna vid 
resecentrum) ska utrustas med 
laddningsinfrastruktur för elbilar. Detta vill 
vi göra i samverkan med de stora 
energibolagen. 

Torget har diskuterats under många år. 
Målet under mandatperioden bör vara att 
ett nytt förslag tas fram tillsammans med 
medborgarna och sedan börjar 
genomföras.  

 

 

 

 

• Utveckla Hamnverken som navet för 
expansion av rutnätsstaden. 

• Påbörja utvecklingen av området kring 
Resecentrum. 

• Utveckla Trafik- och laddinfrastruktur 
för den växande staden. 

• Flytta kommunhuset och museerna till 
Hamnverken. 

• Renovera Joar till Enköpings kulturhus. 

• Utveckla Kyrkbacken som 
kulturcentrum. 

• Verka för etablering av en högskolefilial 
väster om Resecentrum 
(Magasinstomten). 

• Bebygga stadshotellstomten. 

• Utveckla torget och påbörja 
ombyggnad. 

• Göra Bredsandsområdet mer levande 
med restauranger, kommunikation och 
boendeservice. 

 

 

 

 

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 
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Miljö/Hållbarhet

Målbild 
Det är odiskutabelt så att många av 
jordens resurser är hårt ansträngda. Det är 
vår tro att vi kan kombinera en fortsatt 
utveckling av vårt välstånd om vi 
målmedvetet väljer att göra ”Smarta 
investeringar” som kombinerar en hållbar 
utveckling med ökad produktivitet.  

Handlingsprogram 
Moderaterna är ett samhällsbärande parti 
som tar långsiktigt ansvar för Enköping. Vi 
ska bidra till att lämna över ett samhälle i 
balans till våra barn. 

I en Moderat värld har individen stor 
personlig frihet – men tar också ansvar. 
Detta synsätt genomsyrar det mesta vi vill 
göra i Enköping. 

Samhällsorienterad utbildning, 
information och involvering är viktigt för 
att värna vårt demokratiska samhälle och 
en bra samhällsutveckling. Med 
kommunen som plattform jobbar vi med 
olika delar i samhället för att nå uppsatta 
mål. Skolan har där en viktig uppgift i att 
utbilda våra barn i hur vi bäst tar hand om 
våra ändliga tillgångar. För att stötta detta 
arbete vill vi bygga en permanent 
kretsloppsutställning i Korsängens 
vattenpark.  

Välfärd och kunskap har lett till att vi i 
större utsträckning än tidigare värderar 
andra egenskaper hos de varor som vi 
konsumerar. Ekologiskt och närproducerat 
har blivit viktiga värden för många.  

Ny teknologi och vetenskap bidrar till att 
skapa förutsättningar för en ekologi i 
balans och en god samhällsekonomisk 
utveckling. Vi vill att Enköping ska 

utvecklas till en ”Smart stad”, dvs en 
långsiktig plan för Enköping där staden ska 
vara lågförbrukande och ha smarta 
lösningar som bidrar till att uppnå 
hållbarhetsmålen. I vårt arbete inspireras 
vi också av tankarna kring cirkulär 
ekonomi där vi vill bidra till 
återanvändningen och återvinningen av 
våra ändliga resurser. Vi vill därför 

tillsammans med Vafab etablera en 
kretsloppspark i Enköping. De 
returstationer som vi har i staden ska vara 
rena och snygga och upplysta för att skapa 
större trygghet. 

För att leda arbetet med hållbar utveckling 
vill vi utveckla kommunens 
ledningssystem och låta oss inspireras av 
den svenska standard som numera finns 
för detta ändamål. Även en policy för 
hållbar utveckling med agenda 2030 ska 
tas fram. 

Staden Enköping växer snabbt och närmar 
sig 30 000 invånare. Den nya 
parkeringsstrategin vill vi börja tillämpa. 
Det innebär bl a att vi snarast måste ordna 
med parkeringsanläggningar i direkt 
anslutning till rutnätsstaden. Med fler 
utbyggda och trygga cykelstråk med bra 
belysning och trivsamma gågator tror vi 
att fler väljer att cykla och gå i stället för 
att ta bilen.  

Enköping ska med hjälp av 
samarbetspartners bygga upp en 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://c2.staticflickr.com/4/3728/9044197386_a1d6b396bc_b.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/97513256@N06/9044197386&docid=4VL2jfT9P_nd2M&tbnid=zaLgyppkHeyr4M:&vet=10ahUKEwip5sLDj6jZAhUNzaQKHanVAOUQMwhbKBQwFA..i&w=1024&h=546&hl=sv&bih=883&biw=1920&q=h%C3%A5llbar utveckling&ved=0ahUKEwip5sLDj6jZAhUNzaQKHanVAOUQMwhbKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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infrastruktur med laddstolpar för elbilar 
och möjlighet att tanka gasdrivna bilar. 

Enköpings parker är en tillgång som 
turistmål men de kan också vara en viktig 
pusselbit i det ekologiska 
hållbarhetsarbetet där vi tror att de kan ta 
hand om en del av stadens dagvatten.  

Vid utvecklingen av Enköping ska vi söka 
”smarta” lösningar och alltid ha ett 0-
förbrukningsperspektiv för ögonen. Detta 
kan som exempel gälla parkerings-
lösningar, energiförbrukning i kommunens 
fastigheter, byggnadsmaterial och 
byggnadsteknik. 

Centrala Enköping förtätas i snabb takt. 
För att utveckla möjligheten till motion 
och rekreation vill vi att de stadsnära 
rekreationsområdena ska utvecklas. 

Vi vill också bjuda in fler aktörer att 
utveckla och förvalta våra parker. 

 

 

 

 

 

• Påbörja utveckling av de stadsnära 
rekreationsområdena på Kyrkåsen, 
långs Enköpingsån och i vattenparken. 

• Utveckla ett ledningssystem för hållbar 
utveckling. 

• Påbörja omvandlingen av Enköping till 
en ”Smart stad”. 

• Påbörja etableringen av ”Enköpings 
kommun – en plattform för hållbar 
utveckling”. 

• Etablera tillsammans med VAFAB en 
kretsloppspark i Enköping med ett nytt 
återbruk. 

 

 

  

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 
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Upplevelse

Målbild 
Med vår kultur & fritidsverksamhet verkar 
vi för ökad samhällsnytta genom att bidra 
till våra invånares goda livskvalitet och 
våra besökares positiva bild av Enköping. 

Handlingsprogram 
Enköping har en bra infrastruktur i form av 
byggnader och anläggningar för kultur, 
fritid, sport och idrott och som ofta är bra 
placerade. I en del fall finns dock 
utvecklingspotential. Kommunens 
fastigheter står stora delar av dygnet 
tomma och bör tillgängliggöras bättre för 
föreningslivet. 

Föreningslivet bör också i större 
utsträckning ges ansvar för sina 
anläggningar, där kommunen står för 
ekonomiskt stöd och uppföljning och där 
kommun och föreningsliv strävar mot 
samma mål. 

Byggnader som Joar Blå och Tingshuset 
bör kunna nyttjas mer och ska därför 
utformas för att passa framtidens 
föreningsliv. 

Enköpings museum är trångbott med 
lokaler som inte är lämpliga för 
museiverksamhet och JP Johanssons 
museum har redan stängts och lagts i 
förråd. En ny lokal måste ordnas för dessa 
verksamheter om vi menar allvar med 
Enköping som turiststad.  

Det år också dags att komma till skott med 
Joar Blå. Enköpingsborna har varit tydliga 
med vad de vill. Det är nu dags att gå från 
ord till handling. 

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. 

Vi har förutsättningar att tillgodose de 
flesta behov som uttrycks. Kultur- & 
fritidsverksamheten i våra kransorter 
behöver utvecklas. En utvecklingsplan ska 
tas fram och genomförandet ska sedan 
påbörjas under mandatperioden. T ex bör 
biblioteket i en kransort ha liknande 
service som i staden (t ex IT-stöd). 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. 
Användbarhet och trygghet är fundament i 
utvecklingen av dem. Att knyta ihop Haga 
och Bredsand med en bro skulle förbättra 
möjligheterna till rekreation. Dagens 
föreningsstöd/bidrag baserar sig till viss 
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del på muntliga överenskommelser som 
gjorts genom åren. Det är dags att städa 
upp och hitta lösningar för framtiden, där 
rättvisa är basen. 

Ungdomar har under flera år efterfrågat 
en skatepark, det är nu dags att bygga 
den. Vi vill också att skolan ska få i 
uppdrag att ta reda på vad våra barn och 
unga har för tankar kring sin kultur och 
fritid.  

Fram till 2008 fanns ett föreningsråd som 
regelbundet träffade kommunen för att 
skapa förståelse mellan tillgång och 
efterfråga, det är dags att återinföra det 
rådet. 

 

 

 

 

• Ta fram ett rättvist och långsiktigt 
bidragssystem.  

• Planera. fatta beslut och genomföra 
ombyggnad av Joar Blå och Sommarro. 

• Fråga ungdomar vad de saknar och 
genomför sedan prioriterade projekt. 

• Skapa ett föreningsråd. 

• Bygga en skejtpark. 

• Bygga en bro över Enköpingsån som 
knyter ihop Haga med Bredsand. 

• Biblioteken i kransorterna ska utöka sin 
service. 

 

Detta vill Moderaterna i Enköping 
genomföra 2019 - 2022 


