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Enköping kan bättre 
Enköpings kommun är en av de vackraste platserna på jorden. Här 
finns allt från sjönära boenden till levande skogar och där emellan ett 
rikt odlingslandskap. Enköping har den lilla stadens charm och när-
het till allt. Enköping har en stolt historia som borde visas upp i större 
utsträckning än vad den gör i dag. Ett sätt att visa upp vår tekniska 
historia är att låta JP Johanssonmuseet och Teleseum bli grunden för 
ett aktivitetsbaserat museum för barn och unga.

Redan för över tusen år sedan förstod människor vilken bra plats En-
köping är att bo på och än i dag väljer människor att flytta hit. Det är 
fantastiskt roligt och en förutsättning för kommunens utveckling, men 
det innebär också utmaningar i form av ett ökat tryck på våra gemen-
samma resurser som förskolor och skolor. Alla prognoser pekar också 
på att behoven inom välfärden kommer att öka snabbare än skatte-
intäkterna. Det innebär att det kommer att saknas pengar när vi ska 
finansiera skola, vård och omsorg.

Enköpings kommun har under lång tid haft väldigt nöjda kunder inom 
vård och omsorg och så ska det självfallet fortsätta. Alla har rätt att 
känna sig trygga och sedda, ingen ska behöva flytta långt bort från 
allt välbekant bara för att man blir gammal. Därför är det så viktigt 
att det finns boenden i alla delar av vår kommun, både i tätorten och 
på landsbygden. Det ska också vara enkelt att bo kvar hemma kanske 
med hjälp av digitala tjänster.

Precis som omsorgen har skolan haft goda resultat i jämförelse med 
hur mycket resurser de fått. För att det ska fortsätta på samma vis i 
framtiden måste vi se till att grupperna i förskolan inte blir för stora, att 
det finns en väl utvecklad elevhälsa och ett gott samarbete med BUP 
och primärvården kring barn med olika behov. 

Westerlundska gymnasiet står inför en större ombyggnation och reno-
vering och då vill vi skapa ett antal profilutbildningar som dels stärker 
Enköpings varumärke men som också lockar våra elever att stanna 
kvar i kommunen. Utbildningar inom hantverk, trädgård och musik 
känns som naturliga inriktningar att satsa på. Vi har många småföre-
tagare inom olika hantverk som är lämpliga att samarbeta med liksom 
trädgårdsmästarutbildningen och en kulturskola av ypperlig kvalité.

Grunden för vår välfärd är våra skattepengar, hur mycket vi få in och 
hur vi fördelar dem. Att ta ansvar för ekonomin innebär att man måste 
öka intäkterna och se över utgifterna. Vi ska i minsta möjliga mån vara 
beroende av statsbidragen för att gå runt.

Nytt ledaskap för Enköping



Det innebär att vi måste värna våra företag och ge dem möjligheter att 
utvecklas. Särskilt inom de gröna näringarna finns en stor potential. Vi 
behöver minska den kommunala byråkratin och gå från regelstyrning 
och kontroll till samtal och uppföljning. Vi måste fortsätta den digita-
liseringsprocess som kommunen påbörjat. Det innebär att företagare, 
föreningar och privatpersoner enkelt ska kunna göra anmälningar och 
ansökningar via hemsidan och en del av hanteringen kan automatise-
ras.

Vi behöver jobba systematiskt med att hjälpa människor att gå från 
bidragsberoende utanförskap och långtidsarbetslöshet till meningsfull 
sysselsättning och jobb. Det finns många bra modeller att låta sig in-
spireras av, exempel på sådana är Solnamodellen eller Falkenbergsmo-
dellen, som innebär att man samarbetar med det lokala näringslivet 
för att hitta praktik och jobb som passar de som står utanför arbets-
marknaden. Modellerna jobbar också med att utgå från varje enskild 
persons förkunskaper och behov av kompetensutveckling.

För att hantera dessa utmaningar behövs ett nytt ledarskap. Ett ledar-
skap som inte bara försöker lösa dessa utmaningar genom höjda skat-
ter eller populistiska löften som inte går att uppfylla. Dessa utmaningar 
kräver ett ledarskap som ser framåt! Ett ledarskap som kräver mod 
och förmåga att prioritera och om det behövs, fatta tuffa men nödvän-
diga beslut för att komma framåt. Ett ledarskap med mod att prova nya 
lösningar, ny teknik och nya tankesätt.

Enköping behöver ett nytt ledarskap med modet att se framåt!
Enköping behöver Centerpartiet!



Levande Landsbygd 
• Ta betalt för de miljöinspektioner som faktiskt utförs. Våra bönder 

ska inte behöva betala en årlig schablonavgift.

• Inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare med upp-
gift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling, landsbygds-
säkring av beslut och som kontaktperson för landsbygdsföretagare 
och föreningar.

En hållbar miljö och närproducerad mat 
• Att maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt 

de regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och 
närproducerade livsmedel och tjänster ska främjas.

• Underlätta miljövänligt resande vid samhällsplaneringen. Genom 
att exempelvis installera offentliga cykelpumpar, laddstolpar, un-
dersöka möjligheten att hyra kommunens miljöbilar när de inte an-
vänds och göra fler pendlarparkeringar runtom i kommunen.

Jobb och företagande 
• Göra det enklare för småföretagen, de verkliga jobbskaparna. En 

väg in, ökad tillgänglighet och mindre byråkrati.

• Tillsätta medel för utbyggnad av digitala tjänster för snabbare och 
effektivare hantering av tillståndsprövningar.

Investeringar och byggnation 
• Minska regelkrångel och långa handläggningstider.

• Gå från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning.

• Införa en modell för att få bättre kontroll över kostnaderna – såväl 
investeringskostnader som driftskostnader.

Integration
• Att kommunen tittar på lyckade modeller för integration, till exem-

pel Solnamodellen och ser över hur lämpliga bitar kan införlivas i 
jobbcentrums arbete.

• Förberedelseklasser i fler skolor.

Handlingsprogram sammanfattat



Skola och utbildning
• Anställa fler kuratorer, psykologer, specialpedagoger och special-

lärare.

• Införa profilutbildningar på gymnasienivå inom hantverk, trädgård 
och musik samt koppla dessa till näringslivet respektive kulturlivet.

Upplev Enköping
• Att kommunen initierar ett teknikinriktat aktivitetsmuseum för 

barn och vuxna med Bahco och Teleseum som grund.

• Att fler utegym och spontanidrottsplatser ska byggas, både i sta-
den och i kransorterna.

Trygghet och valfrihet för äldre
• Se över om det går att utveckla och anpassa inköpsturerna.

• Säkerställa att man inte behöver flytta från sina hemtrakter när 
man blir äldre genom att säkerställa att det finns olika typer av 
boenden i alla delar av kommunen.

Ulrika Ornbrant, Elisabeth Norman och Rebecka Lindström



Enköping är en kommun med hälften av invånarna boende i vår vackra 
landsbygd, det är något vi alltid kommer se som vår styrka. Vi vill ha en 
levande landsbygd där kransorternas, byarnas och gårdarnas kraft och 
företagsamhet tas tillvara. Där det är likvärdiga villkor i staden och på 
landsbygden för att driva företag, få utbildning, leva, bo och utvecklas. 

Vi vill därför att landsbygdsperspektivet ska beaktas i alla besluts-
processer i kommunen. Oavsett vad beslutet handlar om går det att 
landsbygdssäkra genom att i förväg fråga sig ”innebär detta beslut att 
det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?” eller ”skapar detta 
beslut fler eller färre arbetstillfällen på landsbygden?”. Detta är en en-
kel men viktig åtgärd för att se till att besluten är rättvisa, jämlika och 
fungerar i en verklighet för boende i såväl stad som land.

Att maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt de 
regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och närpro-
ducerade livsmedel och tjänster ska främjas.

För att säkerställa att landsbygdssäkringen verkligen sker i alla ske-
den av kommunens utveckling vill vi inrätta en kommunal tjänst, en 
landsbygdsutvecklare. Hen skall vara en given del vid framtagandet av 
planer och strategier samt jobba strategiskt med landsbygdsutveckling 
och kunna vara kontaktperson gentemot företagare, föreningar och 
organisationer på landsbygden.

En levande landsbygd
Magnus Hellmark



Bra kommunikationer är en förutsättning för att leva och bo, så väl i 
staden som på landsbygden. Vi vill att det ska finnas trafiksäkra vägar 
av bra standard i hela kommunen, oavsett om resan sker med cykel, 
buss eller bil.

Rättvik ligger i framkant när det gäller att värna sin levande landsbygd. 
I Rättviksmodellen ingår bland annat: Närproducerad mat i offentliga 
kök i skolor och äldreboenden. Öppna landskap med fler betande djur. 
Hög självförsörjningsgrad av el genom egen vindkraft. Fortsatt sats-
ning på byskolor för låg- och mellanstadieelevernas utveckling och 
trygghet. Tillväxt och tillsyn för enklare och snabbare hantering vid 
tillståndsgivning m m.

Rättviksmodellen borde vara modell för Enköping. Ett första viktigt 
steg är att endast ta betalt för de inspektioner som faktiskt utförs.

Om inspektioner ska göras av både länsstyrelsen och kommunen eller 
från olika avdelningar inom kommunen bör dessa samordnas.

Centerpartiet vill 
• Tydliggöra landsbygdens värden genom att landsbygdssäkra alla 

beslut i Enköpings kommun.

• Inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare med upp-
gift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling, landsbygds-
säkring av beslut och som kontaktperson för landsbygdsföretagare 
och föreningar.

• Prioritera landsbygden när det ska byggas nya skolor, vård- och 
omsorgsboenden, fritidsgårdar, sporthallar, bibliotek och andra 
viktiga servicefunktioner som är en förutsättning för en levande 
landsbygd.

• Främja byggande och boende på landsbygden, inte bara i de mindre 
orterna utan också i ren landsbygd utanför kollektivtrafikstråk och 
VA-nät. Modernt boende och företagande på landsbygden kräver 
också att alla hushåll ska ha tillgång till en bra digital infrastruktur.

• Bevara samlingslokaler på landsbygden, stötta utvecklingen av 
dessa och möjliggör att skapa nya.

• Värna åkermark som är värdefull för odling.



Centerpartiet vill
• Förenkla för kollektivt resande på landsbygden genom att exem-

pelvis göra det möjligt att åka med skolskjutsarna, öka trafiktäthe-
ten framförallt kvällstid, skapa fler knytpunkter för pendlarparke-
ringar och vid behov utveckla den anropsstyrda trafiken.

• Verka för att staten ska ta sitt ansvar och rusta upp de mindre 
vägarna på landsbygden samt vid ombyggnation till 2+1 väg bygga 
cykelvägar.

• Se över möjligheten att utöka de kommunala bidragen för enskilda 
vägar.

• Ta betalt för de miljöinspektioner som faktiskt utförs. Våra bönder 
ska inte behöva betala en årlig schablonavgift.

• Använd hela Rättviksmodellen som en modell för hur Enköping ska 
utvecklas.

• Samordna inspektioner för att underlätta för våra företagare.

Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas!



Enköpings kommun ska vara ett föredöme inom miljö- och klimatarbe-
tet. Vi vill se resultat för miljön samtidigt som det fungerar för dig eller 
ditt företag i vardagen. För att nå ett grönt hållbart samhälle är vi över-
tygade om att det behövs fler gröna jobb och bättre förutsättningar att 
göra miljövänliga val i vardagen oavsett om du är en privatperson eller 
en företagare. Vi tycker att det är en självklarhet att maten vi äter, 
kläderna vi har på oss, miljön vi vistas i och leksakerna barnen tuggar 
på ska vara fria från giftiga kemikalier och hormonstörande ämnen.
 
De gröna näringarna har en nyckelroll i kommunens gröna omställning, 
dessutom minskas sårbarheten i samhället med en lokal produktion 
och distribution av energi, livsmedel och varor. Det offentliga har ett 
stort ansvar att visa att vi vill bruka utan att förbruka och därför vill vi 
göra det enkelt och lönsamt att vara en miljövän. Vi vill stärka svenska 
och allra helst våra lokala livsmedelsproducenters möjligheter att le-
verera mat till det offentliga. Vi vill bland annat att kraven vid offentlig 
upphandling ska främja miljöhänsyn, djurskyddsregler och en antibio-
tikaanvändning motsvarande svensk nivå.

En hållbar miljö 
och närproducerad mat

Rebecka Lindström



Centerpartiet vill
• Ställa hårdare uppföljningsbara hållbarhets- och miljökrav i de 

kommunala upphandlingarna.

• Att maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt 
de regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och 
närproducerade livsmedel och tjänster ska främjas.

• Underlätta miljövänligt resande vid samhällsplaneringen genom att 
exempelvis installera offentliga cykelpumpar, laddstolpar, undersö-
ka möjligheten att hyra kommunens miljöbilar när de inte används 
och göra fler pendlarparkeringar runtom i kommunen.

• Att alla nya byggnader som byggs av kommunen och EHB ska vara 
klimatsmarta, exempelvis genom att installera solceller på taken.

Lars Olsson



Det ska vara enklare att starta och driva företag i Enköping och fö-
retagarna ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i 
blanketter och söka kontakt med kommunens tjänstemän. I Enköping 
jobbar fler än nio av tio på ett litet företag med mindre än 50 anställda. 
Därför vill Centerpartiet satsa på entreprenörskap och underlätta för 
nyföretagande. Det är så vi skapar framtidens jobb och möjliggör för 
våra ungdomar och nyanlända att bo kvar i kommunen.

Alla som brinner för något och har en affärsidé ska känna att kom-
munen finns som stöd och vill underlätta för att förverkliga den. Cen-
terpartiet anser att det är kommunens ansvar att hjälpa till när någon 
vågar satsa på att starta företag som realiserar nya skatteintäkter och 
nya jobb som kommer alla till godo.

Jobb och företagande

Elisabeth Norman



Centerpartiet vill förstärka nuvarande Näringslivsservice och dess 
samarbete med Almi, Nyföretagarcentrum och Företagarna Enköping. 
En företagslots ska finnas tillgänglig på ett medborgarkontor som hjäl-
per till med olika typer av tillståndsansökningar, tips inför lokalisering 
och lokalanskaffning. Nyföretagaren kan också få hjälp att lotsas vi-
dare till samarbetspartner för personalförsörjning, bidragsansökningar 
eller andra näringslivsforum i kommunen. Centerpartiet vill också för-
stärka länken mellan näringslivet och utbildningarna i kommunen så 
att den optimala personalförsörjningen säkras till företagen från våra 
yrkes-utbildningar och utbildningarna anpassas efter utbudet på ar-
betstillfällen.

Medborgarkontoret innebär omflyttning av befintliga resurser inom 
kommunen men också tillskott av nya medel. Nuvarande kontaktcenter 
kan bli ett medborgarkontor.

I Enköping bor många invånare utanför staden. Det innebär att vi har 
en levande storstadsnära landsbygd med stor potential för att starta 
lönsamma företag kopplad till gröna näringar som närodlade livsmedel, 
mikrobryggerier och annan gårdsförsäljning. Fjärdhundralands gemen-
samma projekt att marknadsföra närproducerad mat och upplevelser 
är en bra modell att bygga vidare på. Besöksnäringen är också en vik-
tig del av kommunens näringsliv och den bästa metoden att få den att 
öka och vår kommun att bli ett attraktivt turistmål är också att utgå 
från de näringar och besöksmål som redan är starka och positivt för-
knippade med vår kommun.

Enköping har en trivsam stadskärna med ett ståtligt torg som den cen-
trala samlingspunkten. För Centerpartiet är det viktigt att vi säkrar 
framtiden för stadens centrum som en levande handelsplats där en-
treprenörer kan bedriva lönsamma rörelser. Det kommer att krävas en 
professionell insats som Centerpartiet är redo att tillsätta i samband 
med arbetet i Centrumpusslet.
 
Digitaliseringen i Enköping kommun släpar efter och Centerpartiet vill 
öka resurserna för att skapa moderna lättanvända E-tjänster. Att in-
föra högre grad av E-tjänster är en helt nödvändig vardagsrationa-
lisering som snabbt kan räknas hem och tjänstemännen får mer tid 
att möta medborgarna personligen. I bygglovsprocess och andra till-
ståndsansökningar ska man som sökande själv kunna följa sitt ärende 
och se hur det fortskrider i kommunens handläggning. Utbyggnaden av 
bredband är fortsatt prioriterad för Centerpartiet eftersom det är av-
görande för utvecklingen av näringslivet. Vi ska bli föregångare i landet 
med ett kommunalt ansvar för grävning och schaktning sköts på ett 
ansvarsfullt sätt av bredbandsentreprenörerna.



Centerpartiet vill
• Göra Enköping till pilotkommun för gårdsförsäljning av vin och öl.

• Göra det enklare för småföretagen, de verkliga jobbskaparna. En 
väg in, ökad tillgänglighet och mindre byråkrati.

• Tillsätta medel för utbyggnad av digitala tjänster för snabbare och 
effektivare hantering av tillståndsprövningar.

• Satsa på aktiv marknadsföring för att locka hit företag för nyetab-
lering genom vår närhet och företagsvänliga kommun.

• Se över tillståndsgivning och ramavtal med bredbandsleverantörer.

• Förstärka funktionen Näringslivsservice.

• Införa fler p-platser i centrum för kunder till företag i centrum.

Urban Wahlberg



För att Enköping ska utvecklas behöver fler flytta hit. Därför behövs 
det lägenheter och hus både i tätorterna och på landsbygden.

Bostadsområden ska bestå av olika typer av bostäder i flera prisklasser 
för att främja blandat boende. På så sätt främjas integration samtidigt 
som man kan bli en del av flyttkedjan utan att behöva flytta ifrån ett 
område man trivs i.

För att främja byggande i hela kommunen behöver den kommunala 
hanteringen av bygglov och planärenden gå från regelstyrning och 
kontroll till dialog och uppföljning. Hanteringen behöver också digita-
liseras. För att ytterligare underlätta byggande för privatpersoner bör 
kontaktcentret utvecklas till ett medborgarkontor dit man kan vända 
sig och få en ingång in i den kommunala byråkratin.

Det behövs ett tydligt ledarskap med mod för att prioritera bland alla 
investeringar vi har framför oss. Centerpartiet är redo att ta ansvar 
för den politiska och ekonomiska styrningen i Enköpings kommun. En 
långsiktig och övergripande planering måste tas fram för såväl inves-
terings- som driftskostnader för att säkerställa en långsiktigt god eko-
nomihushållning.

Investeringar och byggnation
Ulrika Ornbrant



Centerpartiet har under flera år efterfrågat ett helhetsgrepp om alla 
våra investeringar, en masterplan. Det görs nu till del under namnet 
centrumpusslet men utan ekonomisk förankring.

Att ta ansvar innebär att man alltid överväger om det är kommunen 
eller någon annan som är mest lämpad att bygga skolor, simhallar och 
omsorgsboenden. Vem är bäst lämpad att driva verksamheten?
 
De projekt kommunen själva bygger måste få säkrare ekonomiska be-
räkningar. Det är ohållbart att fortsätta som nu; att projekten alltid 
drar över budgeten. Om projekten ändå överstiger angiven budget 
måste tydliga utvärderingar och analyser göras både på tjänsteman-
nanivå och politisk nivå för att säkerställa att det inte händer igen.

Centerpartiet vill 
• Införa en modell för att få bättre kontroll över kostnaderna – såväl 

investeringskostnader som driftskostnader.

• Att upphandlingar ska göras så att offerterna som tas in ska upp-
visa bästa lösning, utifrån en enkel kravbild, till en given kostnad 
som kommunen har ansett sig kunna finansiera.

• Införa långsiktiga investeringar med ett förutsägbart ytbehov.

• Se över och prioritera ansvarsfullt bland kommande investeringar.

• Låta privata aktörer bygga och driva verksamheter utan att släppa 
kontrollen. Vi har inte råd att bygga, driva och äga allt själva.

• Att nybyggnation ska präglas av samplanering och flexibilitet, till 
exempel skolbibliotek och kommunbibliotek, skolor och övernatt-
ningsmöjligheter.

• Att bostäder för äldre och unga ska byggas både på landsbygden 
och i staden.

• Minska regelkrångel och långa handläggningstider. Gå från regel-
styrning och kontroll till dialog och uppföljning.



Världen är full av katastrofer och krig. Många människor är på flykt och 
en liten del av dem hamnar i Sverige och ännu färre i Enköping.

Receptet på lyckad integration innehåller bland annat kunskaper i 
svenska och en förståelse för det svenska samhället. Att få ut männ-
iskor i arbete är vägen bort från höga integrationskostnader och bidrag 
och vägen in i samhörighet och egen försörjning. Andra delar är höga 
förväntningar och individuell stöttning.

Enköping har ovanligt stor andel småföretagare och de har uttryckt en 
stor efterfråga på arbetskraft. För att kunna skapa jobb och matcha 
rätt person till rätt arbetsplats krävs fingertoppskänsla och en god 
kännedom om lokala företagare och den arbetssökandes förmågor. 
Några som lyckats bra med detta är Solna kommun och Falkenbergs 
kommun. Nystartade jobbcentrum bör titta på dessa och andra model-
ler som visat sig lyckade, för att se om vi kan använda oss av den.

Skolan har en viktig roll att spela i god integration. Vi måste komma 
ihåg att om det är få elever med svensk bakgrund i en klass försvåras 
integrationen eftersom den inte blir naturlig. Därför bör vi ha små för-
beredelseklasser i fler skolor och framför allt i skolor som har en hög 
andel elever med svensk bakgrund, så som skolorna i våra kransorter.

Vi är bra på att se till att samhällsinformation finns på våra nationella 
minoritetsspråk men vi skulle behöva göra en undersökning vilka språk 
som kan kallas lokala minoritetsspråk och viktig information så som 
delar av kommunens hemsida bör finnas även på det språket.

Centerpartiet vill 
• Att kommunen tittar på lyckade modeller för integration, till exem-

pel Solnamodellen och ser över hur lämpliga bitar kan införlivas i 
jobbcentrums arbete.

• Underlätta för företagare att ta emot nya medborgare som prak-
tikanter.

• Förberedelseklasser i fler skolor.

• Viktig samhällsinformation ska finnas på flera språk.

Integration



En väl fungerande förskola och skola ger en god start i livet och en bra 
utbildning skapar förutsättningar för ett fortsatt bra liv. All kvalité i 
skolan sker i mötet mellan pedagogen och barnet. För att sprida goda 
erfarenheter och idéer är det kollegiala lärandet överlägset. Därför bör 
vi upprätta kommunala forum där lärare kan dela med sig av sina er-
farenheter. Liknande rutiner för att stärka lärandet på den egna skolan 
bör upprättas.

Många undersökningar visar på vikten av att ungdomar känner fram-
tidstro och lyckas i skolan. Det är ett avgörande skydd mot till exempel 
kriminalitet. Ibland ligger nyckeln till framgång i lärarens kompetens, 
därför tror vi i Centerpartiet på att förstärka elevhälsan med fler spe-
ciallärare, specialpedagoger, kuratorer och psykologer. Av samma an-
ledning måste vi bli bättre på att samarbeta med regionen kring dessa 
elever. Det är helt avgörande att inga barn ramlar mellan stolarna och 
att varje instans bidrar med det den är bäst på.

Skola och utbildning

Susanna Gerhard



I Centerpartiets Enköping finns både kommunala skolor och friskolor 
med egna profiler. Det gör det lätt för föräldrar att hitta en form som 
passar just deras barn. Profilskolor uppmuntras av samma orsak och 
för att alla skall uppmuntras till ett aktivt val bör man inte automatiskt 
hänvisas till närmaste skola.

Skolan är också den främsta platsen där barn från andra länder, med 
annat språk och annan kultur enkelt och självklart kan integreras i det 
svenska samhället. Den integrationen uteblir dock om klassen man 
går i består till större delen av barn från andra kulturer och med annat 
modersmål än svenska. Därför vill vi att förberedelseklasser inrättas 
i fler skolor i kommunen, gärna i någon av våra skolor i Fjärdhundra, 
Skolsta, Grillby eller Lillkyrka. 

Vi står inför en stor investering i Westerlundska Gymnasiet vilket är 
ett bra tillfälle att titta över vårt utbud av utbildningar. Profilutbild-
ningar som låter tala om sig även utanför kommunens gränser stärker 
varumärket, attraktiviteten och stoltheten att utbilda sig i Enköping. 
Förslag på profilutbildningar skulle kunna vara inom hantverk, trädgård 
och musik då vi har många små hantverksföretag runt om i kommu-
nen med vilka man skulle kunna samarbeta kring utbildningens ut-
formning. Vi har även trädgårdsmästarutbildning i kommunen samt en 
enastående kulturskola som skulle kunna ha ett nära samarbete med 
gymnasiet. 

För kulturskolans del bör man överväga att samlokalisera verksamhe-
terna om man väljer att låta musik bli en profil på gymnasiet.

Vid ombyggnationen av gymnasiet bör man även säkerställa att skolan 
utformas såväl efter evidensbaserad pedagogik, inget experimente-
rande med våra ungdomar, som möjligheten att ha lite kontroll över 
att inga obehöriga tar sig in i lokalerna. Många gymnasieungdomar 
känner att de inte har en naturlig samlingspunkt efter skoltid eller på 
kvällstid. När man bygger om kan en mindre del hållas öppen kvällstid 
där skolförvaltningen i samarbete med upplevelseförvaltningen driver 
fritidsgård för de som går på gymnasiet.

Parkeringssituationen kring gymnasiet måste också lösas.

För att underlätta för våra ungdomar, särskilt på landsbygden, bör man 
se över möjligheterna att samordna skolskjutsar och linjetrafik. Lands-
bygdsungdomar som vill åka skolbuss måste få göra det, liksom de 
ungdomar som har rätt till skolskjuts även måste få utnyttja linjetra-
fikens bussar.



Centerpartiet vill
• Att alla ska göra ett aktivt val vid valet av förskola och förskole-

klass.

• Anställa fler kuratorer, psykologer, specialpedagoger och special-
lärare.

• Utveckla samarbetet med regionen kring barn med behov.

• Uppmuntra till kollegialt lärande inom skolan och kommunen ge-
nom riktade fortbildningspengar.

• Införa förberedelseklasser på fler skolor, gärna i kransorterna.

• Införa profilutbildningar på gymnasienivå inom hantverk, trädgård 
och musik samt koppla dessa till näringslivet respektive kulturlivet.

• Att skolförvaltningen och upplevelseförvaltningen samarbetar för 
att ha fritidsgårdsverksamhet för gymnasieelever i gymnasiet.

• Lösa parkeringssituationen kring gymnasiet.

• Se över möjligheten till samordning av skolskjuts och linjetrafik.

Lars-Olof Legnerfält



Fritids- och kulturaktiviteter är grunden för ett fungerande civilsam-
hälle. I ett modernt civilsamhälle ska alla invånare ha möjlighet till en 
meningsfull fritid och kunna ta del av kulturutbudet i kommunen. Det 
är det som ger oss guldkant på tillvaron. Därför är det viktigt att akti-
viteterna är tillgängliga i alla delar av kommunen. Då det finns många 
olika intressen bland kommuninvånarna ska utbudet vara brett och 
varierande.

I kommunen har vi massor av fantastiska, engagerade människor som 
driver våra föreningar framåt. De ska vi vara rädda om och underlätta 
så mycket som möjligt för föreningarna att kunna utveckla sin verk-
samhet. På så sätt får vi ett rikare och mer varierat utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter än vad vi fått om kommunen varit enda aktören. Ett 
rikt och blomstrande föreningsliv tjänar vi alla på. Kommunens hem-
sida kan utnyttjas bättre för val av fritidsaktiviteter.

Utöver sina vackra parker har Enköping en fantastiskt rik historia. Vi 
är en av de hällristningstätaste kommunerna i Sverige. Folk har bott 
här sedan bronsåldern. Budskapet om vikten av en balanserad kost 
och motion startade här i Enköping av doktor Ernst Westerlund och att 
skiftnyckeln och rörtången uppfanns i lilla Enköping vet vi alla.

Upplev Enköping

Monica Hallgren



Dessa tillgångar skulle kommunen kunna utnyttja mycket mer. Kom-
binerat med den stora rikedom av små hantverkare som finns runt 
om i kommunen kan vi skapa unika dagsutflykter för turister. Det är 
skandal att Bahcomuseet ska läggas i malpåse när det tillsammans 
med Teleseum skulle kunna utgöra grunden för ett teknikinriktat akti-
vitetsmuseum för barn. Den typen av museum som är eftertraktade av 
barnfamiljer borde ligga i Sveriges närmaste stad.

Centerpartiet vill
• Att kommunen initierar ett teknikinriktat aktivitetsmuseum för 

barn och vuxna med Bahco och Teleseum som grund.

• Att kommunen utvecklar en funktion på hemsidan där man kan 
skriva in vad man är intresserad av, exempelvis bad, fika, keramik, 
för att sedan få förslag på lämplig dagsutflykt.

• Att fler utegym och spontanidrottsplatser ska byggas, både i sta-
den och i kransorterna.

• Att kommande konstgräsplaner ska placeras i kransorterna.

• Att inrätta ett naturrum som beskriver våra naturförhållanden i 
kommunen.

• Att kommunen tillsammans med föreningslivet startar fler fritids-
banker.

• Att fler meningsfulla fritidsaktiviteter skapas för unga, som fritids-
gårdar, skatepark, teater, skapande aktiviteter, idrott, musik m.m.

Jan Fredriksson



Hur vill du ha din äldreomsorg när du blir gammal? Centerpartiet har en 
hög ambition att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen och göra den 
vänligare mot äldre. Man ska som äldre och ömtåligare kunna välja var 
man vill bo och vilken vård man vill ha.

Centerpartiet tycker att det ska kännas tryggt och naturligt att bli äldre 
och få en bra ålderdom i Enköpings kommun. Man ska kunna vara sä-
ker på att livet inte kommer att förändras alltför mycket om man inte 
själv vill. En effektiv hemtjänst, digitalisering och olika typer av boen-
den i alla delar av kommunen säkerställer att man har möjlighet att bo 
kvar i sitt närområde så länge man själv vill. 

Ett steg för att uppnå detta är att bygga äldreboenden med olika pro-
filer och över hela kommunen. Att fler välfärdsföretag finns valbara för 
den som är i behov av omsorg är en självklarhet. Att man som kon-
sument av äldreomsorg bestämmer vad som är viktigt och hur insats-
erna ska utföras är i dag en självklarhet. Att ha makten att kunna byta 
utförare av omsorgstjänster om man inte är nöjd ger en extra trygghet 
och därför behövs flera alternativ till kommunens egen äldreomsorg.

Äldreboende med egna kockar, närodlad och hemlagad mat är en själv-
klarhet för oss. Likaså att få dagen fylld med aktiviteter anpassade just 
för mig och mina val. Äldreboende med egen pub eller spa. Gemen-
samma aktiviteter, utflykter inom eller utanför kommunen. Träning är 
viktigt för att bibehålla hälsan på gamla dagar och därför behövs en 
sjukgymnast och ett gemensamt gym. Liksom förstås läkare och sjuk-
sköterska i nära samarbete med den äldre och de anhöriga.

För den som inte går lika lätt som förr kan en resa in till närmaste tät-
ort kännas oöverstiglig. Därför behöver vi ha en flexibel färdtjänst och 
”inköpsturer” för de som bor kvar hemma.

Vad som är viktigt för oss är olika, beroende på vem vi är, vad vi har för 
intressen och tidigare erfarenheter. Därför uppmuntrar vi till olika pro-
filer på de kommunala boendena och välkomnar privata utförare. Även 
de som jobbar i vården får större möjligheter att påverka sin situation 
när det finns fler arbetsgivare att välja på. Konkurrens bidrar till vidare 
utveckling av både omsorgskvalité och arbetsmiljö. Att äldreboenden 
upphandlas betyder att ett pris är bestämt med ett tydligt krav på 
kvalité på insatser. Det gynnar skattebetalarna som tydligt får veta 
vad äldreboendet kostar, samt vilka kvalitetskrav som går att ställa. 
Däremot behöver vi fortsätta att ha det goda samtalet med de privata 
utförarna för att se till att utlovad kvalitet uppfylls. Här är Enköping 
redan långt framme.

Trygghet och valfrihet för äldre



Kraven på omsorgen kommer att öka betydligt under kommande år 
och vi kommer att behöva se till nya lösningar. Centerpartiet tror att di-
gitalisering av äldreomsorgen kommer att vara avgörande för att klara 
framtidens önskemål.

Det ska självfallet finnas boenden av olika typer, så som trygghetsbo-
enden, seniorboenden och omsorgsboenden, i alla delar av kommunen 
både i tätorterna och på landsbygden. Man ska inte behöva flytta från 
trakten bara för att man blir gammal. På landsbygden ska äldreomsor-
gen kunna kombineras med djur, natur och trädgårdsskötsel.

När kommunen upphandlar nya boenden skall det ske genom kvalitéts-
upphandlingar. På så sätt får kvalitén större avgörande än priset.

Centerpartiet vill
• Garantera en vänlig äldreomsorg i kommunen.

• Fortsätta digitalisera äldreomsorgen där så är möjligt. Ett första 
steg är att personalen aktivt ska föreslå digitala lösningar så som 
nattkamera när så är möjligt.

• Säkerställa att man inte behöver flytta från sina hemtrakter när 
man blir äldre genom att säkerställa att det finns olika typer av 
boenden i alla delar av kommunen.

• Att tillgång till läkare, sjuksköterska och sjukgymnast ska garan-
teras alla äldre.

• Att det för både äldre och personalens skull skall finnas olika utfö-
rare i kommunen, inte bara kommunal.

• Se över om det går att utveckla och anpassa inköpsturerna.

• Att Enköping inför kvalitétsupphandlingar när boenden upphand-
las. På sätt kan man lättare beakta både kvalité och pris i själva 
upphandlingen.



Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en 
person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i 
svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket 
för att öka vårt inflytande med 100 procent. Det låter 
väl ganska enkelt? Men för att vi ska lyckas, behöver 
vi dig - Bli medlem!

Du kan ansöka om medlemskap på följande sätt:

SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer 
(mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du 
en avi på 150 kr hem i brevlådan.

SWISH Skriv ditt personnummer, mejladress och 
swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

Bli medlem i Centerpartiet

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/enkoping


