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ENKÖPING

!
GrÖN OmStARt
!
Enköping behöver en omstart.

Miljöpartiet är ett parti som har ett långsiktigt och
hållbart perspektiv i sin politik.

!

Miljöpartiet vill att Enköping ska vara en öppen,
välkomnande kommun för alla människor oavsett
bakgrund och livsval.
Där allas röst är lika mycket värd och där alla ska
kunna föra fram sin åsikt och sak.

GrÖN aRbETsGIVARE

!

Enköpings kommun är en mycket stor arbetsplats och har ett stort
ansvar för att vara en ansvarstagande, utvecklande och långsiktig
arbetsgivare där medarbetarna trivs. Anställda ska kunna utvecklas i sin
profession och påverka sin arbetssituation. Det är också viktigt att ge chefer
och ledare stöd och resurser att utöva ett modernt och inkluderande ledarskap
och att kommunen bedriver ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

!

Vi anser att barnen är vår framtid och att en god
skolgång är grunden för att barnen ska få goda
förutsättningar för sitt fortsatta liv.
Enköpings kommun ska ha bra skolor som inte ska
tvingas till ytterligare nedskärningar utan ha de
resurser de behöver.

!

Enköpings kommun består av både stad, landsbygd
och småsamhällen. Vi har närheten till Mälaren och
en attraktiv position som pendlarkommun.
Detta ger vår kommun både utmaningar och goda
förutsättningar till utveckling.

!

Miljöpartiet vill modernisera och utveckla Enköping.
Att satsa på modern och utvecklande teknologi är rätt
väg att gå både för ett ekologiskt och ekonomiskt
hållbart Enköping,
ett produktivt och välmående samhälle.

!
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens

ramar, med insikt om vårt djupa beroende av
varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan
göra sina röster hörda.
Och vi månar om både dagens och morgondagens
Enköpingsbor.

!

vI vILl:
• lyfta fram fler goda medarbetare, stärka ledarskapet och utveckla möjliga
karriärvägar inom olika yrkeskategorier

• inrätta en ”visselblåsarfunktion” där anställda kan anonymt kan anmäla
missförhållanden

• erbjuda arbetskläder till fler arbetsgrupper inom kommunen
• ta bort sk ”delade turer” inom omsorgen och att arbetsvillkor och
arbetsbelastning på kvinnoarbetsplatser granskas

• modernisera kommunen genom att införa kvalitets-, arbetsmiljö- och
miljöledningssystem

• bryta upp murar mellan förvaltningar och enheter för att öka samverkan
med fokus på Enköpingsbornas behov och service

• skapa arbetstillfällen för människor med ekonomiskt bistånd
• skapa praktikplatser för alla arbetslösa ungdomar under både sommar och
vinter

• utbilda alla förtroendevalda politiker i vad det innebär att ha ansvar för
kommunens verksamheter och medarbetare

• att kommunens anställda skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid

JäMsTÄLlDhET, liKA rÄTt oCh DemOKraTI

LiVsLÅNgT LäraNdE

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.

Miljöpartiet vill ha en trygg skola för elever och personal där
jämställdhet, demokrati och allas lika rätt är ledord. 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. Det vill vi ändra på direkt efter
valet. Barn och ungdomar är vår framtid.
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vI vILl:
• införa medborgardialoger i fler frågor
• att politiska sammanträden ska vara öppna och ske på fler platser i
kommunen

• att Enköping blir känt för ett generöst flyktingmottagande och gott
integrationsarbete som bygger broar mellan människor

• att elevdemokrati stimuleras, vi vill att unga människors synpunkter lyfts
fram

• att all form av diskriminering aktivt motarbetas
• att man inför politiska beslut beaktar barn-, jämställdhets-, lika rätt-, miljö
och landsbygdsperspektiven

• att kommunens förskolor och skolor arbetar med genuspedagogik för att
motverka tillbakahållande könsmönster

• att alla medlemmar och utövare, oavsett kön, har lika villkor på alla
fritidsgårdar, föreningar och idrottsanläggningar

• att 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

!

vI vILl:
• minska barngruppernas storlek och öka personalens tid med eleverna
• höja lärarlönerna 30% över avtalet i flera år och förbättra
kompetensutvecklingen för att lyfta Enköpings lärare

• att kulturen är en naturlig del i skolan genom tillgång till bibliotek, konsertoch studiebesök och val av estetiska ämnen

• verka för säkra skolvägar och skolbussar
• utveckla och förstärka skolhälsoteamen. Elevhälsopersonal ska finnas på
plats dagligen på varje skola

• ha fungerande teknisk utrustning, fler datorer, IT-support och
kompentensutveckling inom IT-pedagogik

• ge Westerlundska gymnasiet resurser minst i nivå med riksgenomsnittet
• stärka vuxenutbildningar såsom Komvux och SFI så att alla får en så bra
grundutbildning som möjligt

•
•
•
•

utveckla modersmålsundervisningen och modersmålsstödet
återinföra intaget på musik/estet- och barn- och fritidsprogrammen
se till att skolan har talpedagoger, bibliotekarier och fritidsledare
återuppbygga ”Röda Villan”, stödverksamheten för elever som det är svårt
att få med i den ordinarie gymnasieverksamheten

HåLlBAR saMhÄLlSbYGgNAD

KuLtUR

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
och mellan ekologi och ekonomi. Vi måste också säkra Enköpings
kulturhistoriska och arkitektoniska värden och gröna miljöer och bygga på ett
genomtänkt och sammanhållet sätt.

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.
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vI vILl:
vI vILl:
• värna grönområden, kulturhistoria och trivsamma miljöer
• höja kvaliteten på den offentliga miljön och sköta grönytor och
skogsområden samt anlägga nya i nya bostadsområden

• stärka kommunens kompetens inom arkitektur och stadsutveckling
• att 5% av investeringsbeloppet i större projekt går till miljöinsatser
• göra kollektivtrafiken fossilbränslefri och bygga ut den med tätare turer i
hela kommunen och bättre täckning på landsbygden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

samordna linjetrafik, skolskjutsar, regiontrafik och färdtjänst
göra kollektivtrafiken avgiftsfri för skolungdom och pensionärer
se över trafikmiljön för att skapa ett bilfritt, attraktivt centrum
bygga ut cykelvägarna på många håll i kommunen
öka utbyggnadstakten av kommunalt vatten och avlopp
påbörja projektering av nytt reningsverk och värmeverk
utveckla området kring ån och östra sidan av hamnen
bygga fler små hyreslägenheter och seniorboenden i hela kommunen
införa kommunala hyrcyklar och en kommunal miljöbilspool

• bygga 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”
öka samarbetet förskola – bibliotek för att stimulera läslusten
uppmuntra och stödja ungdomskultur, t.ex. graffiti
satsa på offentlig konst i innovativa uttrycksformer och av kvinnliga
konstnärer

• att det avspeglas i kulturlivet att kommunen är finskt förvaltningsområde
• ge ekonomiskt stöd till hembygdsföreningar och andra kulturfrämjande
föreningar

!

FRitID oCh fRILUFtSlIV

MiLJö oCh kLIMAT

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.

Enabygdens miljömål är ett styrdokument som bör vara vägledande för all
samhällsplanering i såväl landsbygd som tätort. Enköping ska vara
koldioxidneutralt i all egen verksamhet vid mandatperiodens utgång. Vi vill
underlätta för klimatvänligt företagande och förhindra verksamhet med hög
klimatpåverkan som t.ex motorbanan.

!

vI vILl:
• bygga simhallen med utomhuspool, en eventhall och möteslokaler för
föreningar

•
•
•
•

säkerställa att kommunen har en bra bowlinghall även framgent
ordna ridleder från Åkerby ridhus
ge breddidrotten större utrymme och särskilt satsa på flickidrotter
rusta upp, utveckla och tillgänglighetsanpassa Bredsand, friluftsbaden och
idrottsanläggningarna i stad och kransorter

• utveckla naturreservaten med skyltar och stigar och tillgänglighetsanpassa
där så är möjligt

•
•
•
•
•

skapa flexibla lokaler för många sorters idrotter
snarast ersätta uterinken med ny ishall
återinföra badvakterna i simhallen
rusta upp kommunens bryggor och kajer för båtlivet
iordningställa enkla campingplatser med eldplats och toaletter vid lämpliga
vandringsleder, naturreservat och badplatser

• skapa rimliga och långsiktiga villkor för båtklubbar
• stödja och utveckla samarbetet med Upplandsstiftelsen
• göra Sommarro till Enköpings pärla för rekreation och verksamhet

!

vI vILl:
• att geoenergi, solel och vindkraft ska vara naturliga delar av kommunens
energiproduktion och att kommunens fordon ska vara fossilbränslefria

• att kommunen ska verka för småskalig förnybar elproduktion och
underlätta bygglov för solcellsanläggningar och vindkraftverk

• att Enköping ska fortsätta utveckla återvinning och bygga upp sopstationer
så att alla i kommunen enkelt kan källsortera

• att all upphandling ska vara miljöcertifierad, t.ex. Bra miljöval eller KRAV
och sträva mot mer lokalproducerade varor

• att andelen ekologiska livsmedel skall öka till minst 50 % under kommande
mandatperiod

• verka för att Kyrkåsen, Gröngarnsåsen, Brännskogen, Fagerskogen,
Bårskärskogen och Storskogen blir naturreservat

• att sammanhållande större områden med skog ska skyddas mot
exploatering och brukas enligt gröna skogsbruksplaner

• återskapa översvämningsmiljöer i åarna, att vandringshinder minskas samt
skapa näringsfällor

• att Enköping ska arbeta för att förhindra och skydda mot näringsläckage
samt arbeta för att öka den biologiska mångfalden

VåRd oCh oMsORg

LaNdSbYGd, NärINgSlIV oCh TurISm

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. Arbetsmetoderna ska grundas på
vetenskap och beprövade erfarenheter. Miljöpartiet vill främja folkhälsan så
att vi förebygger såväl sjukdomar som förslitningsskador även hos människor
upp i åldrarna.

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 närproducerat och utveckling av upplevelseindustri kan vi få en
hållbar tillväxt på landsbygden. Vi behöver tydliggöra och prioritera hur vi ska
öka besöksnäringen. 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.

!

vI vILl:

!

!

• bygga fler trygghetsboenden för äldre, boenden för personer med

vI vILl:

psykiatrisk- och missbruksproblematik samt för funktionsnedsatta

• att vardagen blir meningsfull för äldre och personer med särskilda behov
genom stimulerande aktiviteter samt vardagsnära tjänster

•
• stärka socialtjänstens resurser så att man kan arbeta förebyggande och ha
öka kunskaperna hos personal inom vård och omsorg om psykisk ohälsa
en rimlig arbetsbelastning

• utveckla och utöka socialtjänstens arbete för barn och unga som far illa
• motverka utanförskap i samhället genom tidiga insatser
• göra hela Enköping tillgänglig för alla genom handikappanpassning av

!
!
!
!
!

gångstråk, parker och lekplatser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bygga ut kommunal infrastruktur och service
stödja nyföretagande och bildande av kooperativa och sociala företag
att nya företag och bostäder etableras i hela kommunen
bevara skolor, bibliotek och idrottsanläggningar i kransorterna
anlägga cykelvägar och utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
att alla ska ha tillgång till bredband i hela kommunen
kraftigt öka inslagen av närproducerat i kommunal upphandling
utveckla en samdistribution för småföretagare på landsbygden
att kommunen tar fram en tydlig strategi för besöksnäring
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

