
Så här blir det om Miljöpartiet får ditt förtroende att fortsätta styra Enköping:
 

I vårt Enköping är det enkelt att värna om varandra, miljön och klimatet. 
Vi kan gå och cykla tryggt på upplysta cykelbanor, umgås i ett centrum som sätter
människorna före bilarna. Kommunen är en föregångare med fossilfria transporter,

fossilfri värmeproduktion, energieffektivisering och nära till bussen i hela kommunen. 
Runt om i kommunen förbättrar vi vårt vatten i åarna och i vattnet som går vidare till

Mälaren finns inte längre några läkemedelsrester, gifter eller för mycket näringsämnen.
Vi har ett säkert dricksvatten, kan fiska och bada i våra rena och klara vattendrag. 

I kommunens skogar och parker frodas den biologiska mångfalden, med hjälp av bin
och humlor. Om alla dessa viktiga miljöinsatser och mycket annat lär sig barn och

ungdomar i våra skolor, som är bland de bästa i landet vad gäller trygghet, lärmiljöer
och kunskapsresultat.  

I Enköping lyser det GRÖNT för kommunens tre fokusområden;
 – ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänd blad för att se vad som är extra viktigt för oss Miljöpartister kommande
mandatperiod och framåt:

 
 
 
 

Valprogram 2022



Utveckla Enköpings levande landsbygd

Öka demokratin genom fasta forum för medborgardialoger i alla kommundelar
med möjlighet att lägga förslag direkt till kommunfullmäktige
Att alla kommundelar ska ha hyresbostäder för både ungdomar och äldre
Skydda strandområden och betade ängs-och hagmarker från bebyggelse
Sätta in kraftfulla insatser för en bättre vattenkvalité i våra åar och vattendrag
genom samarbete med jordbruk och andra fastighetsägare
Ge föreningslivet större möjlighet och ansvar att driva verksamheter
Fortsätta upphandla lokalproducerad mat, öka den ekologiska andelen i
kommunens kök
Förbättra tillgängligheten till Mälarens stränder, rusta upp friluftsbaden och
bryggor. Bruka kommunens egen skog enligt gröna skogsbruksplaner för att öka
den biologiska mångfalden och skogens koldioxidupptag
Utrusta nya avloppsreningsverket med bästa möjliga läkemedelsreningsteknik

Miljöpartiet vill:

 

Bygg en Klimatsmart och Attraktiv stad

Kommunens bolag ska installera och driva många fler  laddstolpar i centrum och
bostadsområden
Ena Energi ska utveckla Solparker för lokal elproduktion
Parker och grönområden skall ha en självklar plats i nybyggda stadsdelar
Centrum skall bli mer attraktivt med fler bilfria gator, mysiga torg,
småstadskaraktär i bra samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och
handeln
Att Enköping lär sig  klimatsmart utveckling i Myranområdet i projektet ”Viable
cities” och använder den kunskapen i alla projekt framöver
Enköping blir ”barnens och cyklarnas stad” genom roligare lekparker och fler
trygga gång- och cykelvägar
Fler hundrastgårdar anläggs i alla kommundelar, gärna drivna av lokala föreningar
Alla som vill kan hyra en koloniträdgårdslott i stadens närhet.
Vidareutveckla tillgänglighet & attraktivitet i nya stadbusslinjenätet genom gratis
buss för pensionärer och skolungdom
Kulturhus JOAR byggs om till en besöksmagnet för litteratur, kultur, konst och
Enköpings historia

Miljöpartiet vill:

 



Utveckla en likvärdig skola

Stärk resurserna till alla skolformer för att öka trygghet, studieresultat och arbetsro
för eleverna genom fler lärare, stödpersonal samt bättre läromedel
Motarbeta kraftfullt all segregation i skolorna, genom en förändrad
intagningsprocess till både kommunens skolor och friskolorna
Underlätta det livslånga lärandet genom att modersmålsundervisningen och Kom-
Vux når fler elever
Fortsätt att utveckla ”Enabygdens Naturskoleverksamhet”
Ge barnen i förskolan bättre förutsättning att utvecklas som individer med minst 2
förskollärare per avd. och viktiga stödresurser som t.ex. psykolog och talpedagoger

Miljöpartiet vill:

 

Hållbar ekonomi, verksamhet och styrning

LOV ”Lagen om Valfrihetssystem” i hemtjänsten är ett stort slöseri med

skattemedel, det pressar personalen och ger mindre service för alla samt påverkar

klimatet negativt . Vi vill i stället upphandla en likvärdig och modern äldreomsorg

med bättre utbud för alla

Kommunens egen bilpool ska vara fossilbränslefri och kommunen skall vara helt

klimatneutral senast 2030

Enköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare där även kommunens

anställda får rätt kompetensutveckling och bra stöd från politiken i ett

förtroendefullt samarbete.

Vi vill hitta nya och kreativa sätt att stimulera och stödja lokala företag och

organisationer inom återbruk och cirkulär ekonomi.

Kommunen måste öka den civila beredskapen i alla verksamheter och börja genom

att ta fram en långsiktig beredskapsplan för hela kommunen.
Enköpings snabba tillväxt kräver, förutom social och ekologisk hållbarhet, också
ekonomisk hållbarhet. Vi måste klara av att växa med nya skolor, omsorg, kultur
och infrastruktur och satsa klimatsmart utan att sälja ut verksamheter, utan att
hyra dyra lokaler från privata företag och utan att privatisera skola och omsorg mer.
Enköping har idag låg kommunalskatt men det kan bli nödvändigt att höja den för
att klara våra utmaningar och samtidigt arbeta hållbart på alla fronter.

Miljöpartiet vill:

 




