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Hur kan nya jobb 
skapas i kommunen?

Genom att ha god markberedskap 
för nya etableringar samt snabb och 
god service från kommunen vid t.ex. 
bygglovshantering och 
tillståndsärenden.

Jobb skapas av företagare! 
Underlätta för företag att få tillstånd, 
bygglov och lämna anbud. Viktigt 
med tydlig och snabb information 
från kommunen.

Anställ fler inom skola, vård och 
omsorg samt inför två timmars fri 
parkering i centrum för att öka 
handeln.

Skapa en distributionscentral, 
upphandla mer närproducerat. 
Bygga cykelvägar. Renovera. 
Satsa på förnybar energi, 
ekomat och besöksnäring. 

Vilka är de viktigaste 
förändringarna som ni 
vill genomföra i 
skolan?

Vi vill stärka lärarnas pedagogiska 
roll, fler speciallärare och 
specialpedagoger, flera kuratorer 
och psykologer

Lärare ska vara lärare och inte 
byråkrater – mer tid till undervisning. 
Skolgårdarna ska inbjuda till lek och 
aktivitet. Karriärtjänster i förskolan.

Bevara och förstärk samtliga 
skolor, inte minst 
landsbygdsskolorna.

Höja lärarlönerna. Minska 
barngrupperna. Fler 
yrkeskompetenser i elevhälsan. 
Genuspedagogik. Satsning på 
IT. Mindre läraradministration. 

Vad behöver göras för 
att förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Lokalt lagad mat på alla 
äldreboenden. Möjlighet till särskilt 
boende i alla delar av kommunen. 
Mellanvårdsplatser i samarbete med 
landstinget.

Bygg fler vård- och omsorgsplatser. 
Hembesök av husläkare och 
distriktsköterska. Värna valfriheten, 
man är aldrig för gammal för att 
bestämma själv. 

Avsätt mer resurser till 
kommunens äldreboenden och 
skapa möjligheter för ett aktivt liv 
som äldre.

Fler trygghetsboenden för äldre 
utan biståndsbeslut. Grön 
utemiljö, tillagningskök på alla 
boenden, 
hemspråksavdelningar, 
djuravdelningar. 

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra för 
integrationen i 
kommunen?

Vi tror att en avgörande faktor är att 
våra nyanlända får en möjlighet att 
komma ut på arbetsmarknaden. Vid 
planering av nya bostadsområden 
skall vi eftersträva en varierad 
bebyggelse.

Ett jobb- och integrationslyft samt 
tätare samarbete med civilsamhället 
för att påskynda etablering och 
integration. 

Stoppa invandringsmottagandet och 
skapa förutsättningar att bli en del av 
samhället genom att lära sig språket 
och få ett arbete.

Kvalitetshöja SFI. Utveckla 
modersmålsstöd och -
undervisning. Sociala företag. 
Etableringsutbildningar. Utbilda 
lärare i värderingsfrågor

Vilken är den viktigaste 
frågan för kommunen?

Enköping är en snabbväxande 
kommun som ger krav på t.ex. nya 
skolor och äldreboenden. 
Kommande stora investeringar 
måste hanteras på ett ansvarsfullt 
sätt.

Skapa en effektiv infrastruktur för 
främst pendling, vilket förstorar 
arbetsmarknadsområdet. Fortsatt 
tillväxt och hög kvalitet i välfärden.

En ekonomi i balans genom att 
fokusera på kärnverksamheterna 
skola, vård och omsorg.

Grön omstart utvecklar Enköping, 
stad som land, med kollektivtrafik, 
cykelvägar, skola, jobb, välfärd, 
livskvalitet, miljö- och naturvård.

Mer om valet och Enköpings politik på www.sverigesradio.se/uppland
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Hur kan nya jobb 
skapas i kommunen?

Samverkan med näringsliv. 
Sommarjobbsgaranti. 
Yrkescollege. Se till att 
utbildningen är nära kopplad till 
näringsliv och arbetsmarknad.

Fler jobb i vård, skola och omsorg. 
Kommunen bör utveckla turismen, 
utöka vuxenutbildningar och korta 
ned handläggningstider för företag.

Bl.a genom både smidigare, 
snabbare och mer förutsägbar 
service när det gäller 
bygglovsärenden. Införa 
servicegarantier

Det ska vara enkelt att etablera 
företag i kommunen. Med ett 
attraktivt centrum, bra 
kommunikationer och fler 
bostäder kan fler verka i vår 
kommun

Vilka är de viktigaste 
förändringarna som ni 
vill genomföra i 
skolan?

Mindre klasser. Ökade lärarlöner. 
Lovskola. Rätt till minst 20 
timmars för alla i förskolan. 
Tillsätta en skolkommission. 

Vi ska anställa mer personal, minska 
klasserna och satsa på fritids, 
elevhälsan och HBTQ-frågor.

Fler vuxna i skolan för ökad 
trygghet och lugn i klassrummen. 
Utveckla värdegrundsarbetet, större 
satsning på årsk 1-6.

Vi vill fortsätta förbättra 
resultaten I skolan. Skolan ska 
utvecklas i dialog med lärare, 
personal och elever. Lärare ska 
ges mer tid med eleverna.

Vad behöver göras för 
att förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Trygghetsboende. Fler 
mötesplatser för äldre. 
Äldreombudsman. Sänkta avgifter 
för ex larm. Införa fler 
avlastningsplatser.

Fler resurser och 
personalsatsningar: högre löner, 
bättre utbildning, rätt till heltid och 
slut på delade turer. Privata vinster 
ska bort!

Trygghetsboenden, 
äldreboenden och 
gruppboenden.

Vi har idag hög kvalitet i 
äldreomsorgen, det ska vi 
fortsätta att arbeta med. Vi vill 
öka valfriheten för våra 
invånare.

Vilken är den viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra för 
integrationen i 
kommunen?

Bra arbetsmarknadspolitik för 
integration. Varierade 
bostadsområden. Sommarskola 
för förberedelseklass där man 
läser svenska halva dagen.

Satsa mer på svenska för 
invandrare, 
modersmålsundervisning, 
språkpraktik, stöd till föreningar och 
arbete mot rasism.

Träffpunkter. Tillgänglighet ex. i 
tidningen Enköping nu där 

evenemangen är översatta till olika 
språk.

Fortsätta att stärka drivkrafterna 
för att arbeta, förbättra villkoren 
för företagande, arbeta mot 
diskriminering och stötta barn i 
tidig ålder.

Vilken är den viktigaste 
frågan för kommunen?

Skolan är viktigast för det är 
grunden för ett samhälles 
möjlighet att utvecklas.

Efter år av dålig styrning behövs en 
ny ledning som satsar på barn, unga 
och gamla, prioriterar jämställdhet 
och vill få bort vinster i välfärden.

Näringslivet, ”jobben”.

Jobben. Alla jobb behövs och 
alla kan bidra. Bara när fler 
arbetar kan vi satsa på bättre 
välfärd och fortsätta att utveckla 
vår kommun.

Mer om valet och Enköpings politik på www.sverigesradio.se/uppland


