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VÄLFÄRDEN FÖRST 
När Enköping växer ökar skatteintäkterna och då finns det ekonomiska 
möjligheter att förbättra vår gemensamma välfärd. Socialdemokraterna vill 
prioritera en skola som har tillräckliga resurser för att alla barn ska kun-
na utveckla sitt allra bästa jag. Vi vill av respekt för våra äldre förstärka 
äldreomsorgen och ge bra arbetsvillkor för personalen. Vi tror starkt på 
att kommunen krokar arm med föreningslivet. Helt klart kommer vi att 
prioritera välfärden före administrationen.

För att detta ska ske behövs ett handlingskraftigt och lyhört politiskt led-
arskap för att politiker och medborgare tillsammans ska klara av alla fram-
tidsutmaningar. Socialdemokraterna i Enköping ber därför om ditt förtro-
ende att leda kommunen efter valet den 11 september.

Men framtiden kräver mer. Klimatförändringarna är påtagliga och miljö-
arbetet måste få ta mer plats och användas som en resurs när vi formar vår 
kommun. För att gå stärkta in i framtiden behöver vi skapa en kommun 
som håller ihop, där segregationen bryts, där näringslivet ges goda förut-
sättningar, där stad och landsbygd utvecklas tillsammans och där fören-
ingslivet och kulturen hjälper till i det förebyggande arbetet och att solida-
ritet byggs mellan alla som bor i kommunen.

Enköping kan mer – det är dags för ett lyhört och handlingskraftigt led-
arskap!



ETT LIVSVIKTIGT FÖRENINGSLIV

Socialdemokraterna inser att föreningslivets ideella krafter behövs i ett gott 
samhälle! Engagemanget och tiden som läggs ner av otaliga frivilliga krafter 
inom idrotten och kulturen är ovärderligt. För att främja detta kommer vi 
att stärka samarbetet med idrottsrörelsen och öppna Föreningarnas hus i 
centrala Enköping och i Fjärdhundras gamla brandstation. Vi vet att Kul-
turskolan har förmågan att bidra till bättre studieresultat och till integration 
genom att ge tillgång till musik och annan kultur till alla i grundskolan. 
Kommunen måste säkra ekonomin långsiktigt för kvinnojouren, härbärget 
och brottsofferjouren.



EN SKOLA FÖR KUNSKAP

Socialdemokraterna kommer att bygga Enköpings skolor starka igen och 
omedelbart efter valet se till att varje skattekrona riktas till välfärdens kärna 
där förskolan och skolan är vår främsta prioritet.
Socialdemokraterna är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om 
de får stöd och möjlighet att utveckla sin fulla potential. 

Skolans viktigaste uppdrag är att ge förutsättningar för eleverna att nå kun-
skapsmålen. Så stärks unga människors framtidstro. Vi vet att rektorer och 
lärare är bäst lämpade att avgöra hur skolans pengar ska användas. Därför 
är vårt enda löfte att säkerställa ökade resurser till skolan. För oss är det 
självklart att efter skolåren ska alla ha möjligheter till omställning i livet och 
få en andra och tredje chans. Därför värnar vi vuxenutbildning, SFI och 
komvux.



EN RESPEKTFULL OMSORG OM DE ÄLDRE
 
Socialdemokraterna anser att en fungerande välfärd för alla i vårt samhälle 
är grunden. Att känna trygghet och mening i vardagen även när man blir 
äldre, sjuk eller lever med funktionsnedsättning är en självklarhet. Vi vill 
återöppna Träffpunkterna, som var uppskattade mötesplatser för många äld-
re. Det behövs en bättre kontinuitet i hemtjänsten för att garantera att ingen 
behöver träffa fler än åtta olika tjänstgörande personer under en 14-dagar-
speriod.

En stor utmaning för kommunen som arbetsgivare är bristen på omvård-
nadspersonal. Vi vet att arbetsvillkoren måste förbättras för att bemanning-
en ska bli tillräcklig och kontinuiteten förbättras. Det görs bland annat 
genom att ta bort de delade turerna och genom att ta bort den ovärdiga 
minutstyrningen i hemtjänstens schemaläggning.



SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING
Socialdemokraterna vill bygga ett samhälle som både är hållbart och attrak-
tivt. Det ska prägla utvecklingen både av staden, kransorterna och 
landbygden. Insikten, tekniken, och kunnandet finns för att ta oss an
klimatkrisen – nu behövs viljan och handlingskraften. 
Vi vill öka andelen närproducerad mat i kommunens egna verksamheter 
och arbeta för en mer tillgänglig kollektivtrafik där ett sommarlovskort för 
ungdomarna är ett löfte tillsammans med regionen. För att göra Enköpings 
centrum mer attraktivt slår vi vakt om småstadskaraktären som beslutats i 
överisktplanen. Till det kommer alla de fina parkerna med promenadstråk, 
grönytor och upplevelser för barn och vuxna i närmiljön.



Läs mer om våra lokala vallöften för Enköpings kommun. 
Använd QR-koden här intill:

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik som till-
sammans kan arbeta för ett starkare och mer jämlikt samhälle – både 
lokalt i Enköping och nationellt.
Använd QR-koden här intill för att bli medlem:

Välkommen att besöka oss på Kyrkogatan 15!
E-mail: enkoping@socialdemokraterna.se

Telefon: 0706631593
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