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”Samhällsbygget är så
mycket mer än husen
vi bor och arbetar i.”
Helena Proos,
Finanskommunalråd (S)

”Samhällsbygget är så
mycket mer än husen
vi bor och arbetar i.”

BYGGER ENKÖPING
VI BYGGER
Enköping är en fantastisk kommun för alla oss som vill se barnen växa upp i trygghet.
Här går det att hitta arbete, bostad och ett aktivt fritidsliv.
När Enköping växer bygger vi Socialdemokrater ett samhälle som håller ihop där
närhet till stora städer kombineras med en fantastisk landsbygd. Här produceras den
mat vi alla behöver samtidigt som den är ett eftertraktat resmål för dem som söker lugn
och vacker natur. Samhällsbygget är så mycket mer än husen vi bor och arbetar i. Det är
våra gator och torg, vår natur och allt annat som vi gemensamt värnar om. Tillsammans
bygger vi ett Enköping där människan alltid får utvecklas till sitt bästa jag, där våra olika
behov på inget sätt ska utgöra ett hinder för delaktighet i samhället.
Mycket har hänt sedan Socialdemokraterna tog över ledarskapet för kommunen 2014.

VISSTE DU ATT?
•

Avgifterna till kulturskolan är halverad. Nu är det inte längre storleken på
föräldrarnas plånbok som avgör vem som kan förverkliga sina drömmar.

•

Det är enklare och snabbare att söka bygglov. Öppet hus på torsdagarna har blivit
en succé och nu utökas servicen i kransorterna.

•

Barngrupperna har minskat i förskolan

•

Rullatorer och rullstolar har blivit avgiftsfria

•

Fritidsbanker har öppnat i Örsundsbro och Västerleden

•

Vi har byggt ishall, idrottshall och flera konstgräsplaner

Även om mycket har blivit bättre är vi Socialdemokrater inte nöjda. Samhället är
människans verk och tillsammans vill vi fortsätta att förändra vår närmiljö. Under de
kommande fyra åren vill vi ha ditt förtroende att fortsätta utveckla Enköping för en
klimat- och miljösäker framtid.

SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA

ENKÖPING

•

Vid upphandlingar föra in krav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal

•

Bygga fler hyresrätter i kransorterna

•

Satsa mer på skolan, fritids och öka tillgängligheten till elevhälsan

•

Bygga trygghetsboende

•

Inrätta en kultur-och fritidsgårdsbuss som når hela kommunen

Om dessa och våra andra förslag kan du läsa om på de följande sidorna.
Helena Proos,
Finanskommunalråd (S)

Helena Proos,
Finanskommunalråd (S)

ETT ENKÖPING ATT VÄXA I
Grunden för en tryggare framtid lägger vi i skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt
allra bästa jag. Det innebär att alla ska ges förutsättningar för att känna framtidstro.
Samhällsbygget startar i en stimulerande skolmiljö. Det är i mötet mellan pedagog och
elev som kunskap formas.
Fysisk aktivitet och en mätt mage har en stor inverkan på vår förmåga att ta till oss
kunskap. Därför vill vi Socialdemokrater att mer fysisk aktivitet kommer in under
skoldagen. Vi vill också att alla skolbarn ska ha möjlighet att få frukost i skolan.
Med en mer närvarande elevhälsa, elevcoacher och ökade resurser till fritids vill
vi Socialdemokrater bidra till att ge eleverna trygghet och stöd med sådant som
inte bara har med undervisningen att göra. Vi vill inrätta elevcoacher som stöd till
eleverna mellan lektionerna och som en naturlig länk till elevhälsan, föreningslivet och
fritidsgårdarna.
Även vuxna kan behöva växa, eller växla karriär. Vi Socialdemokrater förespråkar det
livslånga lärandet och vill därför utöka antalet utbildningsplatser på yrkesvux, både
för den som vill lära nytt och eller hitta arbete. Vi vill också utveckla samarbetet med
yrkeshögskolan och universiteten i vårat närområde.

VISSTE DU ATT?
•

Hummelstaskolan har infört mer fysisk aktivitet under skoldagen och ser nu ett
bättre välmående hos barnen

•

Barn till föräldralediga och arbetssökande har nu rätt till 20 timmars förskola per
vecka

•

Vi serverar nu närproducerad mat och andelen ekologisk mat i kommunens
verksamheter har ökat med 150%

•

Alla barn kan räkna, läsa och skriva i andra klass (läsa-skriva-räkna-garanti)

ENKÖPING
SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA
ALLA SKA FÅ
ATT BLI
MÖJLIGHET
SITT ALLRA
BÄSTA JAG!
ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN
TILL ELEVHÄLSAN
Trygghet i skolan
innebär att alla barn ska
kunna träffa personal
på sin egen skola med
kompetens att ge
dem stöd även utanför
klassrummet.

FAMILJECENTRAL

Vi vill satsa på en familjecentral
som erbjuder hälsofrämjande,
tidigt förebyggande och
stödjande verksamhet.
Där samverkar mödra- och
barnhälsovård, socialtjänstens
råd- och stödverksamhet samt
den öppna förskolan.

FLER PLATSER PÅ YRKESVUX

Även vuxna kan behöva växa, eller
växla karriär. Efterfrågan på arbetskraft
är stor och yrkesvux är en viktig
del i ett livslångt lärande som ger
möjligheter för den som vill lära nytt
eller hitta arbete.

MER RESURSER TILL
FRITIDS!

Ett fritids med högre
personaltäthet och
mer planerad tid är
ett bra komplement
till den undervisning
som sker under skoltid.
Mer resurser innebär
ökat stöd för dem som
inte kan få stödet på
hemmaplan.

BÄTTRE SKOLGÅNG FÖR
FAMILJEHEMSBARN

Barn och ungdomar i
familjehem ska erbjudas en
förstärkt skolgång och
samverkan mellan skolan,
föräldrar, barn och ungdomar
och familjehems
föräldrar ska utvecklas och
förbättras.

FYSISK AKTIVITET VARJE DAG
Alla skolor i Enköping
ska erbjuda barnen fysisk
aktivitet varje dag eftersom
rörelse gör att barnen mår
bättre, lär sig bättre och har
lättare att koncentrera sig.

ENKÖPING
SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA
FJÄRDHUNDRA
•
•
•
•

VI BYGGER HELA ENKÖPING

Konstgräsplan
Hyresrätter
Längre öppettider på badet
Tillgängliga samlingslokaler

ÖRSUNDSBRO

Visste du att Enköping har näst mest jordbruksmark av alla Sveriges kommuner? De
bördiga jordarna är en förutsättning för att vi ska kunna ha mat på våra bord och den
vackra naturen lockar också turister från när och fjärran som önskar koppla av.

•
•
•

Nästan hälften av kommunens invånare bor utanför Enköpings stad. Alla ska få ta del
av samhällsbygget och satsningar på det gemensamma, oavsett var i kommunen du
bor. Vi Socialdemokrater vill därför att det byggs fler hyresrätter både i och utanför
Enköpings tätort. Vi vill att det ska finnas bibliotek och lokaler för föreningsverksamhet
i hela kommunen. Med en konstgräsplan i Fjärdhundra vill vi att fler enköpingsbor får
bättre förutsättningar för idrott.

Cykelväg till Alstabadet
Pendlarparkering
Tillgängliga
samlingslokaler

VISSTE DU ATT?
•

Det har fattats beslut om utbyggnad av hyresrätter i Örsundsbro

•

Nya förskolor har beslutats bygggas i Örsundsbro och Grillby

•

En fritidsbank har öppnat i Örsundsbro

•

Det har renoverats lekplatser i Örsundsbro, Skolsta och Grillby

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT
•

Det ska byggas fler hyresrätter i kransorterna

•

Kommunens lokaler ska bli tillgängliga för föreningsverksamhet på kvällar och helger

•

Kultur- och fritidsbuss ska erbjuda ungdomsverksamhet i hela kommunen

•

Biblioteken i kransorterna ska vara öppna för alla

GRILLBY

HUMMELSTA
•
•
•
•

Utegym vid elljusspåret
Tillgängliga
samlingslokaler
Fritidsbank
Skolbiblioteket öppnar
upp för allmänheten

•
•

LILLKYRKA
•
•

Nytt bibliotek öppnar
upp för allmänheten
Utveckla Anna Lindhs
park för alla årstider

Lekparken ska utvecklas
Skolbiblioteket öppnar
upp för allmänheten

MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN!

ETT ENKÖPING FÖR ALLA
Allas olika förutsättningar i livet ska inte hindra rätten till en meningsfull tillvaro.
För dem som behöver stöd ska detta vara tillgängligt, värdigt och tryggt. Vi
Socialdemokrater vill minska antalet olika vårdkontakter i hemtjänsten. Den som har
hemtjänst ska känna igen personalen och kunna känna sig trygg i det egna hemmet.
Volontärverksamheten ska fortsatt vara ett viktigt komplement till den kommunala
verksamheten. Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla samarbetet med
funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationerna. Den som får mat via
kommunen ska också i fortsättningen få en stor andel ekologisk mat, vilket är bra för
både människorna, djuren och för miljön. Vi måste fortsätta att ge möjligheter för
personer, oberoende av funktionsvariation, att hitta arbete och vill öka antalet anställda
via bland annat extratjänster i kommunen.

Att någon kommer hem till dig för att erbjuda
stöd kan upplevas väldigt privat. Att mötas av
nya ansikten kan ge en känsla av otrygghet.
Vi vill säkerställa att personer aldrig träffar
fler än 8 olika hemtjänstpersonal under en
14-dagarsperiod.

BYGG TRYGGHETSBOENDE

När trapporna blir jobbiga eller det
finns behov av mer närhet till grannar är
trygghetsboende en lämplig boendeform.
Vi vill se att det byggs ett sådant alternativ i
Enköpings stad.

VIKTIGT ATT VARA BEHÖVD

Det är viktigt att fortfarande vara en del i
samhället när man går i pension. Vi vill starta
seniorkooperativ som erbjuder IT-tjänster,
trädgårdsarbeten etc.

HALVERA ANTALET DELADE TURER

Vi måste värna om dem som tar hand om de
våra. Därför vill vi kraftigt skära ner på antalet
delade turer i vården för att skapa tryggare
arbetsförhållanden för vår omsorgspersonal.

ENKÖPING
SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA

De äldre i samhället är ingen enhetlig grupp. Skillnaderna i kapacitet, önskemål
och behov är stora. Men gemensamt är att man som äldre vill känna trygghet,
välbefinnande och delaktighet. Känner man sig längre inte behövd i samhället kan
det trivsamma pensionärsliv som en gång hägrade tvärtom bli till en dyster tillvaro.
Många av de som går i pension idag har ju goda IT-färdigheter och skulle kunna vara
del i ett seniorkooperativ som erbjuder hjälp med krånglande program och datorer.
Pensionärsgym och låga priser för t ex bad i varmvattenbassäng är bara några idéer för
hur alla ska kunna hålla sig friska och pigga så länge som möjligt.

VISSTE DU ATT?
•

Rullatorer och rullstolar har blivit avgiftsfria

•

Sommaro har renoverats

•

Äldreombudsman har införts

•

Enköpings kommun och funktionshinderrörelsen har kommit överens om att arbeta
tillsammans för ökad tillgänglighet

•

Flera tekniska lösningar erbjuds inom välfärden för att underlätta för dem som får
vård

ÖKA DET TILLGÄNGLIGA KULTURUTBUDET

Genom kulturella upplevelser når vi människor
i deras vardag. Vi vill att kulturevenemang
ska vara tillgänglighetsanpassade och att
mer kultur kommer till föreningslivet och till
kommunens verksamheter och boenden.

HÅLL DIG FRISK LÄNGRE

Vi vill utöka pensionärsgymnastiken både
i staden och i kransorterna, och stötta
föreningar som med sin verksamhet bidrar till
god hälsa.

FLER I ARBETE I VÅRDEN MED EXTRATJÄNSTER
OCH ETABLERINGSJOBB
Vården är i behov av fler arbetare samtidigt
som många i dagsläget står långt ifrån
arbetsmarknaden. Fler anställda genom
extratjänster och etableringsjobb ger fördelar
för alla.

FRIA HEMTJÄNSTTIMMAR FRÅN 85+

85-åringarna ska erbjudas hemtjänsttimmar
utan biståndsbedömning. Det ökar tryggheten
för de äldre och minskar administrationen.

ETT LEVANDE ENKÖPING
Våra gemensamma resurser utgör grunden i det samhälle vi skapar tillsammans.
Sedan förra valet har många projekt med inriktning mot att underlätta gemensamma
aktiviteter påbörjats, men mer behöver göras, inte minst i våra kransorter.
Vi Socialdemokrater vill förbättra idrottsmöjligheterna i hela kommunen, bland annat
med en konstgräsplan i Fjärdhundra. Vi vill att kommunen ska erbjuda sommarjobb
för ungdomar som vill sprida kultur på våra gator, torg och parker. Med en kultur- och
fritidsgårdsbuss spelar bostadsorten mindre roll för ungas aktivitetsutbud efter skolan.
Vi Socialdemokrater vill fortsätta att tillsammans med föreningslivet utveckla platser
för exempelvis spontanidrott, utegym eller skatepark. Eftersom föreningslivet
kräver lokaler vill vi även se till att kommunlokaler hålls öppna för förenings- och
kulturverksamhet i HELA kommunen.

VISSTE DU ATT?
•

Det finns två fritidsbanker i Enköping, en i Örsundsbro och en på Lillsidan

•

Det har byggts ny ishall, idrottshall och flera konstgräsplaner de senaste åren

•

Avgiften till kulturskolan har halverats och det inrättats kulturstipendier

•

”Boken kommer” har återinförts

FRITIDSGÅRD PÅ KORSÄNGSFÄLTET MED
IDROTTSFOKUS!

När vi utvecklar området vid
Korsängsfältet kan en fritidsgård
samla dem som behöver en trygg plats
mellan skolan och kvällsaktiviteter.

KULTURARBETANDE SOMMARJOBBARE

Sommarjobbsgarantin för ungdomar
ska även omfatta kulturarbeten. Vi vill
ge ungdomar chansen att utvecklas
kulturellt samtidigt som musik och
konst förgyller parker, badstränder
och mötesplatser under sommaren.

SAMARBETE MED FÖRENINGSLIVET!

Samarbeta med föreningslivet för att
utveckla fler platser för exempelvis
spontanidrott, utegym och skatepark.

LOKALER FÖR FÖRENINGS- OCH
KULTURVERKSAMHETER I HELA
KOMMUNEN!

Tillgängliga lokaler är ofta en
förutsättning för att föreningar ska
kunna verka. Nya tekniska möjligheter
gör det enklare för dem som vill träffas
i grupp att hitta en lokal.

SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA
KULTUR- OCH FRITIDSGÅRDSBUSS
SOM NÅR HELA KOMMUNEN

En buss fullastad med idrott,
kultur och aktiviteter som dyker
upp där den behövs som bäst.
Målet är att stärka upp kulturlivet
i kransorterna samtidigt som
vi formar fler mötesplatser för
ungdomar.

ENKÖPING

ETT ENKÖPING SOM VÄXER

FLER HYRESRÄTTER - ÄVEN I
KRANSORTERNA

Enköpings kommun är en attraktiv boendekommun och det har allt fler
upptäckt på senare år. Befolkningsmängden i kommunen har ökat med
över 3000 personer (ca 8%) sedan 2013. Våra företag har också haft
en fantastisk utveckling de senaste åren och nya företag etablerat sig i
kommunen.

Det ska finnas möjlighet att hitta
boende för dem som behöver bostad.
Bostäderna ska vara rimligt prissatta
och finnas både i centralorten och i
kransorterna.

Samtidigt som det byggs som aldrig förr har handläggningstiden
för nya bygglovsärenden mer än halverats. Vi Socialdemokrater vill
fortsätta att arbeta med att underlätta för den som vill bygga nytt
eller bygga om. Vi vill se att kommunen fortsätter att arbeta för att
underlätta för våra företag oavsett om de redan finns i kommunen eller
är på väg att etablera sig här.

STÖRRE SOCIALT ANSVAR VID
UPPHANDLING

I ett växande Enköping vill vi Socialdemokrater se till att det fortsätter
att byggas hyresrätter och att dessa ska vara rimligt prissatta. Vi vill
utveckla befintliga områden och se Västerledstorg omvandlas till en
samlingspunkt med aktiviteter för dem som bor i området eller som tar
sig dit. När kommunen växer måste vi också värna de naturvärden som
finns i kommunen.

UTVECKLA VÄSTERLEDSTORG

Västerledstorg är en mötesplats som vi
vill kraftsamla kring. I samarbete med
EHB vill vi utifrån medborgardialog bygga
en mötesplats och samlingspunkt där
aktiviteter och gemenskap står i centrum.

Vi Socialdemokrater står för schyssta
arbetsvillkor och rättvis handel.

ENKÖPING
SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA UTVECKLA HELA

Arbetet för en bättre miljö är också ett arbete för jämlikhet och
solidaritet. Regeringssatsningen ”klimatklivet” gör det möjligt för en
klimat- och miljösäker utveckling av ett Enköping som växer.

VISSTE DU ATT?
•

Handläggningstider för bygglov har mer än halverats

•

”Öppet Hus” svarar på frågor om bygglov och enskilda avlopp även i kransorterna

•

Medborgarförslaget om ett tillgänglighetspris har genomförts

•

Bygget av det nya familjebadet har påbörjats

•

Fiberutbyggnad i hela kommunen är påbörjad

•

Enköpings kommun erbjuder dukat bord för företagare som vill
etablera eller utveckla sig

UPPHANDLA MER NÄRPRODUCERAT

Ett tydligare fokus på miljömässigt
smarta val i kommunens upphandling
är inte bara bra för miljön utan stärker
också våra lokala företag.

SKYDDA VIKTIGA GRÖNOMRÅDEN

Besluta om nya stadsnära naturreservat
för att bevara Enköpings gröna karaktär
när vi fortsätter att växa.

VILL DU ENGAGERA DIG I
VALRÖRELSEN? BLI MEDLEM!

DU FÅR GÄRNA KONTAKTA OSS!

SMS:a SAP medlem och ditt personnummer till 72 456.
Exempel: (SAP medlem ååmmddxxxx).
Eller gå in på: socialdemokraterna.se/bli-medlem

Helena Proos
Finanskommunalråd
Tel: 0171-625 172
E-post: helena.proos@politiker.enkoping.se

Linda Johansson
Ordförande
Enköpings Arbetarekommun
Tel: 0736-22 23 57
E-post: enkoping@socialdemokraterna.se

Enköpings Arbetarekommun
Östra Järnvägsgatan 1
745 37 Enköping
Tel: 0736-22 23 57
E-post: enkoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraternaenkoping.se

TA STÄLLNING FÖR EN
BÄTTRE FRAMTID.
RÖSTA PÅ
SOCIALDEMOKRATERNA DEN
9 SEPTEMBER!

