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Miljöpartiet Enköping – det enda 

partiet med helhetssyn på 

utvecklingen! 

 

Vi är inte som andra partier.. 
…för vi försöker alltid se sammanhang och helheter där andra partier ofta bara plockar 

röstrussin ur valkakan. Vi arbetar så eftersom vi vet att allt hänger samman och eftersom  

ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle är grunden för vår politik. 

 

Men vi stannar inte vid vårt eget samhälle utan inser att vi alla på globen behöver samarbeta 

eftersom klimatet, freden och välfärden inte känner några nationella gränser. Vad vi gör  

hemma i Enköping får konsekvenser för våra grannar på hela jorden och vice versa. Så vi 

måste samarbeta, även inom kommunen, mellan partierna och mellan oss medmänniskor. 

 

Det är på hemmaplan som vi kan och vill påverka mest som politiskt parti och våra viktigaste 

lokala politiska frågor i Enköping kan du läsa om i detta valprogram.  

 

Här vill vi visa hur vi vill utveckla hela vår kommun om vi får din och andras röster i valet  

den 9:e september.  För oss kommer miljö och klimat först eftersom det är grunden för om  

vi skall klara våra utmaningar på andra områden. Vi visar också vilket samhälle vi vill bygga  

och hur vi menar att politiken bör inriktas inom en rad andra viktiga områden som vård, skola, 

omsorg och jämställdhet och mycket annat.  

 

Vi tror och hoppas att du delar vår syn på att det är viktigt att arbeta med hållbara och lång-

siktiga lösningar på de utmaningar vi ser i kommunen och globalt. Då behövs ett parti som 

Miljöpartiet eftersom vi just är lite olika de andra partierna eftersom vi också driver de frågor 

som ibland kan upplevas lite obekväma, lite jobbiga men ändå väldigt nödvändiga. 

 

Det kan gälla klimatet, jämställdheten, flyktingfrågan eller bara ”vanliga” kommunala beslut  

som kräver att någon säger: Stopp, nu får vi nog tänka en omgång till så att det här blir rätt 

även för våra barn och barnbarn. 

 

Så jobbar vi i Miljöpartiet, och det är vi riktigt stolta över! 

 

 

 

 

Våra fyra första namn   

på kommunlistan  

 

Kenta Hällbom 

Susanne Fridh 

Tomas Rådkvist 

Soroor Moetazed 
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Miljö & klimat  

Enköping har många fina natur- och kulturmiljöer i hela kommunen som är viktiga att bevara 

och göra tillgängliga för alla. Hoten mot Mälarens växt- och djurliv är också vårt ansvar, liksom 

att motarbeta övergödning och algblomning. Enköpingsån måste återställas till en ren och 

levande å, där djurliv och fiskar får en ny chans. För att främja utvecklingen på klimat- och  

miljö-området och ge extra skjuts åt arbetet vill vi inrätta en fond för klimatsmarta investeringar. 

 Förbättra kollektivtrafiken och anlägg säkra cykelvägar både i staden och på landsbygden. 

 Kommunen ska verka för förnybar elproduktion och underlätta bygglov för solcells- 

anläggningar och vindkraftverk. 

 Vi vill underlätta för klimatvänligt företagande till exempel genom lokal produktion av  

biogas i samverkan med lantbruken.  

 Ge möjlighet att ladda elbil och tanka biogas i Fjärdhundra, Grillby och Örsundsbro.  

Här kan Vafab vara en bra samarbetspartner. 

 Enköping ska vara koldioxidneutralt i all egen verksamhet och kommunens fordon  

ska vara fossilbränslefria. Inför kommunala hyrcyklar och en kommunal miljöbilspool. 

 Kommunens inköp av ekologiska livsmedel skall öka till minst 50 % kommande 

mandatperiod.  

 Kommunen ska arbeta för att förhindra och skydda mot näringsläckage till åar och Mälaren 

samt arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Återskapa översvämningsmiljöer i åarna, 

minska vandringshinder och skapa näringsfällor. Paddeborgs vattenpark måste färdigställas 

för sin funktion. 

 

Hållbar samhällsbyggnad  

När en kommun växer är det särskilt viktigt att tänka långsiktigt för att morgondagens  

kommun skall bli en attraktiv, hållbar och funktionell livsmiljö. Man måste kunna balansera 

behov mellan medborgare, organisationer och företag, mellan dagens och morgondagens 

Enköpingsbor samt mellan ekologi och ekonomi. Vi måste också säkra Enköpings kultur-

historiska och arkitektoniska värden, gröna miljöer och bygga på ett genomtänkt och 

sammanhållet sätt.  

 Kommunen ska vara lyhörd för de behov som finns i kommunens alla delar och  

stödja föreningsliv och företagande som bidrar till att hela kommunen lever.  

 Stärk kommunens kompetens inom arkitektur och stadsutveckling.  

 Se över trafikmiljön för att skapa ett bilfritt, attraktivt centrum.  

 Värna om grönområden, kulturhistoriska och sjönära miljöer.  

 Öka utbyggnadstakten av kommunalt vatten och avlopp.  
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Landsbygd, näringsliv & turism 

Företagen i Enköping är viktiga för kommunens utveckling, särskilt de mindre och mellanstora 

företagen som Enköping domineras av. Kommunen ska möta dem positivt med god service  

och korta handläggningstider för bygglov och tillstånd. Vi menar att landsbygdsutveckling till 

stora delar handlar om att skapa förutsättningar för fler att få sin ekonomiska utkomst utanför 

tätorterna. Genom t.ex. omställningen av energisystem, en mer positiv inställning till när-

producerat och utveckling av upplevelseindustri kan vi få en hållbar tillväxt på landsbygden.  

 Bevara och utveckla skolor, bibliotek och idrottsanläggningar i kransorterna. 

Livskraftiga stora orter i kommunen är viktiga för en levande landsbygd. 

 Verka för att nya företag och bostäder etableras i hela kommunen.  

 Stöd nyföretagande och bildande av kooperativa och sociala företag.  

 Utveckla en samdistribution för småföretagare på landsbygden.  

 Kraftigt öka inslagen av närproducerat i kommunal upphandling.  

 Bygg ut kommunal infrastruktur och service.   

 Förslagen från ortsanalyserna måste bli verklighet.  

 Skapa ett kommunalt marknadsföringsbolag som ska ansvara för turism och besöksnäring.  

 Utöka kommunens framgångsrika skötsel av parker och guidning i dessa, till att även  

omfatta natura 2000-områden. 

 

Livslångt lärande  

Miljöpartiet vill ha en trygg och hälsofrämjande skola för elever och personal där jämställdhet, 

demokrati och allas lika rätt är ledord. Skolan måste öka insatserna mot sexuella trakasserier 

och mobbning. Skolan i Enköping har under lång tid fått mindre resurser än den behöver för att 

kunna ge alla barn och ungdomar den bästa möjliga starten i livet. Barn och ungdomar är vår 

framtid.  

 Enköping ska ha säkra cykelvägar och trygga bussar till skolorna. 

 Minska barngruppernas storlek och öka personalens tid med eleverna. 

 Höj lärarlönerna utöver avtalet, förkorta arbetstiden och förbättra kompetensutvecklingen.  

 Kulturen ska vara en naturlig del i skolan genom tillgång till bibliotek, konsert- och 

studiebesök och val av estetiska ämnen.   

 Utveckla och förstärk skolhälsoteamen. Elevhälsopersonal ska finnas på plats dagligen på 

varje skola.  

 Fungerande teknisk utrustning, fler datorer, IT-support och kompetensutveckling inom  

IT-pedagogik.  

 Utveckla modersmålsundervisningen och modersmålsstödet.  

 Skolan måste ha talpedagoger, bibliotekarier och fritidspedagoger efter sitt behov.  
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Vård & omsorg 

Det hållbara samhället bygger på solidaritet, ett solidariskt ansvar för dem som behöver stöd 

från samhället. Livskvalité och kompetens bör vara ledorden i all kommunal verksamhet. 

Miljöpartiet vill främja folkhälsan och förebygga sjukdomar och förslitningsskador, även hos 

människor upp i åldrarna. Den nya välfärdstekniken måste användas och utvecklas för ökad 

trygghet och högre livskvalité. 

 Bygg fler trygghetsboenden för äldre, boenden för personer med psykiatrisk- och 

missbruksproblematik samt för personer med funktionsnedsättning. 

 Stärk socialtjänstens resurser så att man kan arbeta förebyggande och ha en rimlig 

arbetsbelastning. Utveckla och utöka socialtjänstens arbete för barn och unga som far illa.  

 Öka kunskaperna hos personal inom vård och omsorg om psykisk ohälsa. 

 Gör hela Enköping tillgängligt för alla genom handikappanpassning av gångstråk, parker 

och lekplatser.    

 Öka användningen av välfärdsteknik efter behov och önskemål för äldre och funktions-

nedsatta. Se över och säkerställ kommunens kompetens och organisation kring välfärds-

tekniken samt utbilda upphandlingspersonal för detta område. 

 Motverka utanförskap i samhället genom tidiga insatser.  

 

 

Fritid & friluftsliv  

En sund och meningsfull fritid är en viktig del av livet, inte minst för våra ungdomar. Miljöpartiet 

vill ge alla möjlighet att få en aktiv fritid och möjlighet att njuta av Enköpings fantastiskt vackra 

natur och intressanta besöksmål. Enköping har en väldigt lång strandlinje mot Mälaren, som vi 

borde bli bättre på att marknadsföra och använda för det rörliga friluftslivet.  

 Tillsammans med idrottsföreningar renovera och utveckla deras arenor i hela kommunen.  

 Rusta upp, utveckla och tillgänglighetsanpassa Ön, Koffsan, Svinnegarn och andra 

friluftsbad. 

 Utveckla naturområden runt hela kommunen med skyltar och stigar och tillgänglighets-

anpassa där så är möjligt. 

 Iordningställ enkla campingplatser med eldplats och toaletter vid lämpliga vandringsleder, 

naturreservat och badplatser.  

 Rusta upp kommunens bryggor och kajer för båtlivet. Skapa långsiktiga villkor för båtklubbar. 

 Ordna fler ridleder från Åkerby ridhus.  

 Stöd och utveckla samarbetet med Upplandsstiftelsen.  

 Fortsatt utveckling för Sommarro till Enköpings pärla för rekreation. 
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Kultur 

Ett rikt kultur- och föreningsliv är avgörande för livskvaliteten i ett samhälle. Miljöpartiet anser  

att underhåll och utveckling av detta hör till vår kommuns kärnverksamheter. Kulturskolan ska 

ha en bredd och ett djup i utbud så att vi kan fånga många intressen, såväl inom de mer 

traditionella musik- och konstområden som inom nyare riktningar. Biblioteken ska fungera  

som naturliga mötesplatser, ett nav för kulturell verksamhet och utvecklande tankeutbyte.  

Stöd i olika form bör utvecklas för de föreningar och eldsjälar som bidrar till levande kultur i 

kommunens alla delar.  

 Renovera Joar Blå så att det kan byggas upp en kulturhusverksamhet för både upplevelser 

och skapande samt skapa en vinterträdgård där.  

 Halvera avgifterna för Kulturskolan under mandatperioden och på sikt göra den avgiftsfri.   

 Säkra både bredd och djup i Kulturskolans utbud med god lärarkompetens.  

 Utveckla och värna Bokbussen och ”Boken kommer”.  

 Satsa på offentlig konst i innovativa uttrycksformer, särskilt tillsammans med ungdomar. 

 Det ska avspeglas i kulturlivet att kommunen är finskt förvaltningsområde.  

 Ge ett bättre ekonomiskt stöd till hembygdsföreningar och andra kulturfrämjande föreningar. 

 Stöd och utveckla samarbetet med ”Musik i Uppland”. 

 

Jämställdhet, lika rätt & demokrati 

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att 

delta fullt ut i samhället. Vi har en övertygelse att människors olikheter berikar ett demokratiskt 

samhälle. Att ha öppenhet och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och i alla politiska 

instanser är viktigt. Det är också oerhört viktigt att politiska beslut grundar sig på goda underlag 

och konsekvensanalyser.  

Vår vision är ett rättvist och jämställt samhälle utan diskriminerande maktstrukturer.  

 Inför medborgardialoger i fler frågor.   

 Politiska sammanträden ska vara öppna och ske på fler platser i kommunen.   

 Enköping ska bli känt för ett generöst flyktingmottagande och gott integrationsarbete  

som bygger broar mellan människor.   

 Elevdemokrati stimuleras, vi vill att unga människors synpunkter lyfts fram.   

 All form av diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier ska aktivt motarbetas.  

 Politiska beslut beaktar barn-, jämställdhets-, lika rätt-, miljö- och landsbygdsperspektiven.   

 Kommunens förskolor och skolor arbetar med genuspedagogik för att motverka 

tillbakahållande könsmönster.   

 Alla medlemmar och utövare, oavsett kön och ursprung, har lika villkor på alla fritidsgårdar, 

föreningar och idrottsanläggningar.   

 Kommunens personal utbildas och arbetar aktivt i HBTQ-frågor, mot våld i nära relationer, 

mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att en tjänst som kvinnofridssamordnare inrättas.  
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En god arbetsgivare 

Enköpings kommun är en mycket stor arbetsgivare som måste vara ansvarstagande, 

utvecklande och säkerställer att medarbetarna trivs. Anställda ska kunna utvecklas i sin 

profession och påverka sin arbetssituation. Chefer och ledare ska ha stöd och resurser att 

utöva ett modernt, inkluderande ledarskap och se till att kommunen bedriver ett systematiskt 

kvalitets- och arbetsmiljöarbete.   

 Chefer och medarbetare måste aktivt motverka alla former av trakasserier. 

 Kommunens anställda skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 

 Ta bort s.k. ”delade turer” inom omsorgen och se över arbetsvillkor och arbetsbelastning  

på arbetsplatserna, speciellt där kvinnor dominerar.  

 Lyft fram fler goda medarbetare, stärk ledarskapet och utveckla möjliga karriärvägar  

inom olika yrkeskategorier.  

 Modernisera kommunen genom att införa kvalitets-, arbetsmiljö- och miljölednings-system.  

 Bryt upp murar mellan förvaltningar och enheter för att öka samverkan med fokus på 

Enköpingsbornas och de lokala företagens behov och service.  

 Skapa fler arbetstillfällen och s.k. ”extratjänster” för medborgare med ekonomiskt bistånd. 

Skapa praktikplatser för arbetslösa ungdomar.  

 Utbilda alla förtroendevalda politiker i vad det innebär att ha ansvar för kommunens 

verksamheter och medarbetare. 

 

Miljöpartiets politiska utgångspunkter: 

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

 Solidaritet med kommande generationer 

 Solidaritet med världens alla människor 
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