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En ansvarsfull ekonomisk polit ik 

Det kommunen har ansvar för ska skötas väl. Folkpartiet sätter god ekonomisk hushållning i 
främsta rummet med fokus på prioritering och omprövning av befintlig verksamhet. Vi 
prioriterar skola och äldreomsorg. Men även andra centrala verksamheter som socialtjänsten 
måste kunna finansieras.  
Folkpartiet går till val på ordning och reda i kommunens ekonomi med tydliga krav på alla 
stadens verksamheter och bolag. Västeråsarna ska inte beskattas hårdare än vad som är 
nödvändigt för att ge goda ekonomiska förutsättningar för skola, vård och hög kvalitet inom 
omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning.  
Vi värnar också vikten av att ha en reserv för sämre tider. Vår erfarenhet från majoritetstiden i 
Västerås är att detta arbetssätt hjälpt Västerås att bedriva en god verksamhet även i tuffare 
tider. Med tanke på de kommande stora utmaningarna inom framför allt skolan och 
äldreomsorgen ser vi fortsatt stora behov av reformer i kommunen. Folkpartiet inriktar därför 
den ekonomiska politiken på prioriteringar, upphandling av verksamhet, effektivare 
organisation för att möta framtidens behov. Men Folkpartiet vill inte medverka till 
kommunala skattehöjningar! 

Valfrihet och konkurrens ger valuta för 
skattepengarna 

Med Folkpartiet i Västerås kommunledning är konkurrensen det verkningsfulla medlet att ge 
medborgarna mer valuta för skattepengarna. Västerås stad ska ägna sig åt sådant som inte 
görs av staten, landstinget eller näringslivet, och som inte kan göras av invånarna själva.  
Kommunen ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter. Sådant som andra kan göra lika bra 
eller bättre bör läggas ut på entreprenad. Konkurrens mellan privata och kommunala alternativ 
ska även i fortsättningen användas aktivt för att få en effektiv organisation med hög kvalitet i 
verksamheten.  
Det ligger inget egenvärde i den nuvarande utformningen av utförarorganisationen Proaros. 
Däremot är vi övertygade om att konkurrensutsättning inom äldrevården, skolan och 
barnomsorgen har inneburit stora fördelar i effektivitet, men också kvalitet. Det visar inte 
minst Skattebetalarnas förenings undersökningar av kommuners utbyte av skattepengarna, där 
Västerås ligger bra till. En del av detta goda betyg är den samordning som kunnat ske inom 
ramen för beställar-utförarmodellen och vi ska inte slarva bort denna landvinning.  
Mark, fastigheter och anläggningar som inte är absolut nödvändiga för kommunala 
verksamheter som skola, kultur och fritid, bör säljas. Kommunens kärnuppgifter måste 
prioriteras. 
Kostnaderna för den centrala administrationen ska minskas. Mindre resurser i kommunen ska 
läggas på allmänna planformuleringar, och mer vikt ska läggas vid revision och 
kvalitetskontroll som kan förbättra verksamheten. Då får västeråsarna mer för sina 
skattepengar. Målet är inte bara att göra saker rätt utan också göra rätt saker. 
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Förskola 
Vi vill 
• Tillhandahålla föräldrarna förskoleplats utan dröjsmål 
• Arbeta för mindre barngrupper i förskolan 
• Satsa på barnens språkutveckling, lek och lärande 
• Öka andelen utbildade förskolelärare i verksamheten 
• Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid efter behov 
• Införa rätt till 30 timmar i veckan på förskolan 
• Erbjuda fler barn förskola så nära hemmet som möjligt 
• Förändra ersättningsmodellen utifrån förskolans faktiska uppdrag 

Grundskola 
Vi vill 
• Att skolpengen går till lärare och elever, inte tomma lokaler 
• Att skolpengen fördelas likvärdigt efter elevernas behov 
• Minska administrationen efter omorganisationen av Proaros  
• Höja skolpengen i grundskolan 
• Fortsätta höja lärarnas löner 
• Erbjuda läxhjälp för elever som halkat efter 
• Öka andelen ämnesbehöriga lärare 
• Införa tuffare tag mot mobbning för att uppnå ökad arbetsro i skolan 
• Göra skolmiljön trygg för alla elever att vistas i 
• Se tydligare kunskapsuppföljning 
• Utbilda studie- och yrkesvägledare i samverkan med branschen 
• Införa ett tionde år i grundskolan 
• Elever utan behörighet till gymnasiet ska gå ett elfte år i grundskolan 
• Sätta in bättre resurser tidigt för de barn som behöver särskilt stöd 
• Införa tidsbegränsade rektorsförordnanden på fyra år 
• Etablera en övningsskola för lärarkandidater i Västerås 
• Att alla elever ska ha tillgång till skolhälsovård 

Gymnasium 
Vi vill 
• Inrätta fler lärlingsplatser i samverkan med branschen 
• Arbeta för bättre genomströmning med anpassade gymnasieprogram 
• Permanenta försöket med 4-årig teknisk gymnasieingenjör 
• Ställa tuffa kvalitetskrav på alla gymnasieskolor med årliga kontroller 
• Ökad insyn på våra friskolor för att följa resultatutvecklingen 
• Införa tidsbegränsade rektorsförordnanden på fyra år  
• Att det ska finnas elevsociala team på skolorna. 

Vuxenutbildning 
Vi vill 
• Prioritera yrkeskurser inom vuxenutbildningen 
• Att vuxenutbildningen främst erbjuds studenter som vill sadla om och komplettera för 

ett slutbetyg från gymnasiet 
• Införa krav på heldagsverksamhet inom svenska för invandrare (SFI) 
• Kombinera SFI-undervisning med introduktion till arbetsmarknaden 
• Att vuxenutbildningen upphandlas för att erbjuda olika inriktningar och studieupplägg 
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Utbildning och arbete nyckeln ti l l  integration 

Vi vill 
• Verka för att införande av faddersystem som underlättar för nyanlända att etablera sig i 

det svenska samhället 
• Förlänga skolplikten och öka undervisningen i svenska 
• Arbeta med olika modeller för lotsning av ungdomar ut i arbetslivet 

Ett blomstrande näringsliv  

Vi vill	  
• Erbjuda god kommunal service till företagen 
• Säkra engagemang och kunskap hos kommunledningen i näringslivsfrågor 
• Värna valfrihet genom konkurrens- och kvalitetsupphandling av kommunal verksamhet 
• Profilera Västerås genom att bibehålla och utveckla olika kluster 
• Stötta Mälardalens högskola för att uppnå bättre ranking i kvalitetsmätningar 
• Återupprätta branschträffar med deltagande från skolor och företag 
• Arbeta för att statliga och internationella organisationer etableras i Västerås i områden 

där företag är eller vill bli världsledande 

Arbetsmarknad med plats för alla 

Vi vill	  
• Erbjuda praktik, ungdomsjobb, vuxenutbildning och snabb vägledning för att minska 

ungdomsarbetslösheten 
• Påverka riksdag och regering om vikten av goda kommunikationer till och från 

huvudstaden och omkringliggande städer 
• Skärpa krav på närvaro och motprestation för deltagande i Jobbcentrum 

Trygghet, värdighet och valfrihet för äldre 
Vi vill 
• Att ensamhet bland äldre motarbetas och förebyggs 
• Att man ska kunna välja den hemtjänst och det äldreboende man vill ha 
• Att de äldre ska trivas och vara trygga i det äldreboende de har valt 
• Att särskilt uppmärksamma och motverka våld mot äldre kvinnor 
• Att det ska bli lättare särskilt för mycket gamla att få plats på äldreboende 
• Alla över 75 år ska beviljas upp 12 timmars hemtjänst utan biståndsprövning 
• Att det ska finnas ett syrianskt äldreboende på Vallby 
• Ge fler äldreboenden särskild profil 
• Att för den som behöver särskilt boende i servicehus, ålderdomshem eller gruppboende 

ska väntetiden vara högst två månader 
• Att fler boenden konkurrensupphandlas för att säkerställa nuvarande kvalitet och höja 

kvaliteten 
• Att ge Mimer i uppdrag att bygga fler trygghetsboenden 
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Bättre och värdigare polit ik för personer med 
funktionsnedsättning 
Vi vill 
• Att beslut enligt rättighetslagen LSS verkställs utan dröjsmål 
• Öka dialogen mellan ansvariga nämnder och intresseorganisationer för personer med 

funktionsnedsättning 
• Ha hög planberedskap för plats i boenden, korttidsboende och gruppbostad 
• Arbeta för ökad fysisk tillgänglighet genom att bygga bort enkelt avhjälpta hinder 
• Underlätta möjlighet till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 
• Säkerställa kvaliteten vid upphandlingar av gruppbostäder - nej till institutioner 
• Erbjuda anhörigstöd inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
• Ta ett ökat ansvar för fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 

Tryggare stadsdel på Bäckby 
Vi vill 
• Vill öka tryggheten på Bäckby 
• Ha en permanent närpolis på Bäckby 
• Att Bäckby torg får kameraövervakning för att öka tryggheten. 
• Att skolans resultat och kvalitet måste förbättras  
• Lyfta föreningslivet och fritidsgårdens roll 
• Förebygga ungdomsarbetslöshet genom satsningar på arbetsmarknads- och 

vuxenutbildning  
• Öka samverkan med invandrarföreningar i området 
• Satsa på en generationsöverskidande mötesplats 

Ge rätt stöd och omsorg ti l l  barn och unga 
Vi vill  
• I första hand placera barn och ungdomar som omhändertas i familjehem eller 

konsulentstödda familjehem 
• Skapa ersättningssystem för att stödja familjehem med kapacitet att ge utökad vård vid 

behov 
• Att familjehem kvalitetssäkras och att åtgärder alltid vidtas vid signaler om 

missförhållanden 
• Låta samhällsplacerade barn få en egen socialsekreterare som följer upp barnets behov 
• Att samarbetet kring samhällsplacerade barns skolgång vidareutvecklas och följs upp 

kontinuerligt 
• Att samhällsplacerade barns hälsotillstånd följs upp kontinuerligt 
• Att ge barn egna ombud vid vårdnadstvister 
• Att stor kraft ska läggas på åtgärder så att barn och unga inte hamnar i en utsatt 

situation 
• Att samarbetet mellan socialtjänsten och polisen stärks och då särskilt när det gäller 

unga i riskmiljöer 
• Att det ska finnas en flexibilitet och ett stort utbud av olika insatser för tidigt stöd till 

utsatta barn och ungdomar 
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Missbruk kostar mycket – för individen och 
samhället 
Vi vill 
• Att det ska finnas fler fältassistenter för att förebygga missbruk 
• Att samarbetet med landstinget inom missbruksvården förstärks och utvecklas  
• Se intensiva åtgärder för att langningen av droger och alkohol ska upphöra i Västerås 
• Införa en avgiftningsmottagning i Västerås 
• Att samarbetet med frivilligorganisationerna utvecklas ytterligare 

Förebygg hemlöshet 
Vi vill  
• Att inga västeråsare ofrivilligt ska vara utan tak över huvudet och en ”tak-över-

huvudet”- garanti ska införas 
• Att sätta särskilt fokus på de hemlösa ungdomar som inte syns i hemlöshetsstatistiken 
• Att metoden ”Bostad först” ska användas i Västerås  
• Att utbyggnaden av boende för personer med dubbeldiagnoser (psykiskt sjuka och 

missbrukare) fortsätter 
• Stimulera fastighetsägare att tillhandahålla bostäder för sociala ändamål 
• Att samarbetet med ideella sektorn utvecklas 

Den som utsätts för brott måste få stöd 
Vi vill 
• Fortsätta ge stöd till de många stödverksamheter som finns i Västerås (till exempel 

Kvinnojour, tjejjour, killjour, Barnahus och Kriscentrum för män) så att de ges god 
möjlighet att utvecklas 

• Värna den viktiga verksamheten vid stödcentrum för unga brottsoffer 
• Verka för att kommunen arbetar för att lösa bostadssituationen för kvinnor och barn 

efter att de har lämnat skyddade boenden 

Hållbar energiförsörjning 
Vi vill 
• Se en ökad övergång till elanvändning på bekostnad av förbränningsmotorer 
• Se dubbelt så många laddstationer för elbilar i Västerås under nästa mandatperiod 
• Se en fortsatt energieffektivisering i stadens förvaltningar och bolag, främst via mer 

energieffektiva fläktar och pumpar 
• Behålla vattenkraft och kärnkraft som bas i energisystemet 
• Uppmuntra lokala förnyelsebara energikällor genom att ge Mälarenergi i uppdrag att 

verka för ökade möjligheter till nettodebitering för hushåll och företag 

Rent vatten och ren natur 
Vi vill 
• Att Västerås stad tar fram en plan för hur Mälaren ska bli den renaste av Sveriges stora 

insjöar senast år 2025 
• Att Västerås stad under nästa mandatperiod fullföljer planen för att minska spridningen 

av tungmetaller från rötslam 
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Utan fler bostäder slutar staden utvecklas 
Vi vill 
• Höja målet för bostadsbyggande från 800 till 1000 bostäder per år under perioden 

2014-2018 
• Införa målet att 40% av nybyggda bostäder 2014-2018 ska vara hyresrätter  
• Att Mimer får i uppdrag att försvara den marknadsposition bolaget har idag, och 

därmed kraftigt öka sitt byggande åren 2014-2018 
• Att Mimer är aktivt även på marknaden för trygghetsboenden 
• Att Mimer ska bevara en god boendestandard i sitt lägenhetsbestånd 
• Att Västerås Stad ökar arean obebyggd, detaljplanerad mark för bostadsändamål 

kraftigt 
• Att Västerås Stads regler och krav utformas så att de inte hindrar, utan befrämjar, det 

överordnade målet för nybyggnation om 1000 nya bostäder per år 
• Att tillgång och efterfrågan tillåts spela en större roll än idag för hyressättningen 

Alla trafikslag behövs i en flexibel stad 
Vi vill 
• Att den nya stationen förses med en övergång över spåren enligt Folkpartiets tidigare 

publicerade förslag 
• Att den nya stationen dimensioneras för minst dubbelt så stor trafikmängd som idag 
• Att den nya stationen blir lätt att nå med alla transportslag, inte minst bil 
• Att den nya stationen förses med laddstolpar för elbilar 
• Att trafikpolitiken utgår från att såväl bil som buss, cykel, flyg och tåg behövs för att 

underlätta vardagen för västeråsarna 
• Att den stomtrafiklinje som trafikerar Centrallasarettet ska angöra dess huvudentré 
• Att den kompletteringstrafik som idag slutar tidig eftermiddag succesivt byggs ut 

City är stadens hjärta 
Vi vill 
• Att parkeringsavgifterna i city reduceras med 30% 
• Att det skapas fler parkeringsplatser i city under perioden 2014-2018 
• Den fria parkering som idag finns på söndagar utökas till att även omfatta lördagar 
• Att det blir enklare att ta sig med cykel eller kollektivtrafik till city 
• Att alla offentliga byggnader i city är öppna, inbjudande och tillgängliga 
• Att offentlig service i city är öppen när människor har tid att ta sig dit, dvs ibland även 

på kvällar och helger 
• Göra city grönare genom att öka antalet träd, buskar och gräsytor 
• Försköna parker, torg och gator genom en mångfald av kulturyttringar 
• Att det ges möjlighet till etablering av uteserveringar i kvällssolen på Köpmangatans 

förlängning mot Fiskartorget 

Erikslund – en viktig nod för stadens framtid och 
utveckling 
Vi vill 
• Att Västerleden förbi Erikslund färdigställs 
• Att helhetsgrepp tas på trafiklösning inom området Erikslund 
• Att biblioteksservice ska finnas på Erikslund 
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Få men välskötta kommunala bolag 
Vi vill 
• Skilja stadens fastighetsförvaltning från exploateringsverksamheten 
• Att fastighetsförvaltningen sköts i bolagsform och efter konkurrensneutrala och 

marknadsmässiga principer 
• Att Mimer kraftigt ökar takten i sitt bostadsbyggande 
• Att avkastningskraven på de kommunägda bolagen ska sättas utifrån marknadsmässig 

nivå för undvikande av osund konkurrens 
• Att Västerås stad fortsätter att vara ägare till strategiska kommunala bolag som 

Mälarenergi AB, Stadsnät i Svealand AB, Mälarenergi Elnät, Mimer AB och 
Mälarhamnar AB 

• Att de kommunala subventionerna till flygplatsbolaget fasas ut under mandatperioden 
2014-2018 

Kultur är en del av l ivskraften 
Vi vill 
• Att bibliotek ska finnas där västeråsarna finns 
• Att lån på bibliotek ska vara kostnadsfria 
• Särskilt stimulera barn och ungdomars läsning. 
• Att studieförbundens stöd ska återställas och förbättras 
• Att Kulturskolan ska finns både i centrum och ute i stadsdelarna 
• Barn och unga får besöka olika kulturevenemang regelbundet under skoltiden 
• I första hand prioritera ett varierat kulturutbud för barn och unga  
• Öka valfriheten för ungdomar genom öppenhet för nya aktörer 
• Använda folkbildningen för att nå målen inom vård, skola och omsorg 

Framgångsrik idrott gör västeråsarna friskare  
Vi vill  
• Att stödet till idrotten ska vara jämlikt och jämställt  
• Att ytor för spontanidrott ska finnas i alla bostadsområdena  
• Handikappidrotten ska stödjas  
• Att idrottsarenor ska vara tillgängliga för alla  
• Att vid fördelning av stöd till idrottsföreningar ska integrations- och 

jämställdhetsaspekten ha stor betydelse  
• Ha regelbundna träffar mellan kommunen och idrottsföreningarna  
• Att de föreningar som önskar ska kunna få sköta driften av sin idrottsanläggning  
• Stödja elitidrott för att ge ungdomar förebilder och som ett sätt att öka Västerås 

attraktionskraft  
• Att Lögarängsbadet ska utvecklas till en motions- och tävlingsarena för vattensport 
• Att vid byggande av nya idrottsanläggningar ska könsneutrala omklädningsrum och 

toaletter finnas 
• Att alla form av diskriminering ska motverkas 

Trygg ti l lgång ti l l  sjukvård för alla 
Vi vill 
• Minska andelen stafettläkare på Västerås vårdcentraler 
• Korta väntetiderna till vårdcentralerna 
• Inrätta en äldrevårdcentral i Västerås 
• Anställda inom äldrevården ska ha specifik omvårdnadskunskap 
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Mer jämställdhet och respekt för olika människor 
Vi vill 
• Låta jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all kommunal verksamhet 
• Att jämställdhetsplanen liksom barnkonventionen är aktuell i alla beslut 
• Ge alla förskolor och skolor tillgång till genuspedagoger 
• Utveckla förbyggandet mot våld i nära relationer och fortsätta kampen mot 

hedersrelaterat våld 
• Att kvinnors företagande stimuleras 
• Att åldersdiskriminering motverkas 
• Genomföra utbildningsinsatser för stadens personal för att öka kunskapen om HBT-

frågor 
• Återinföra nattstopp vid sista bussturen  

Integritet genom en skyddad personlig sfär 
Vi vill 

• Att kommunala verksamheter ska beskriva och motivera de inskränkningar som görs i den 
privata sfären  

• Verka för mindre övervakning och lagring av personuppgifter  
• Att kommunala beslut som kan tänkas påverka kommuninvånarnas integritet ska föregås av en 

konsekvensanalys så att en restriktiv hållning kan upprätthållas  


