Rösta på Moderaternas Arboga

Moderaternas Arboga
Vi jobbar för Arbogaborna!

Innehåller valsedlar till hushåll i Arboga
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Moderaternas Arboga
Vi Moderater står för det vi tror på, vad vi tycker och vad vi
säger
Den 1 maj 2016 tog M tillsammans med L, KD, C, MP, OPA och V
över makten från ett 97-årigt S-styre. Ett samarbete som fungerat mycket bra. Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i
för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av trygghet, valfrihet
och livskvalitet.
Trygghet
En god service med hög kvalitet i hela kommunen ger trygghet
för alla oss som bor här. Vi vill fortsätta utveckla servicegarantier
för alla verksamheter. I allt vi gör ska vi ha medborgarfokus – vi
är till för dig!
Valfrihet
I alla livets skeden ska det finnas olika alternativ att välja mellan.
Vi tror att Arbogaborna själva har förmågan att bestämma över
sina liv. Vi är lyhörda för invånarnas önskemål vid t.ex. val av
skola, hemtjänst eller äldreboende.
Livskvalitet
Närheten till vacker natur, skogar, sjöar och kulturlandskap är en
stor tillgång i Arboga som vi sätter stort värde på. Arbogas unika
geografiska läge ger oss förutsättningar till att bli navet i utvecklingen i Västra Mälardalen . Vi har ett stort och brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Detta ger oss den livskvalitet som vi vill
ska känneteckna Moderaternas Arboga kommun.

Lika för alla
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”Vi lovar inte allt men gör det vi lovar!”

Håkan Tomasson

Jonna Lindman

Anders Röhfors

En välskött kommun
Moderaternas Arboga är och ska förbli en välskött kommun. Det
betyder ordning och reda, god ekonomi och hushållning med
våra resurser. Arboga ska bli ett föredöme som förvaltar och vårdar sin kultur för eftervärlden. Stadsmiljön i centrum och landsbygden ska bevaras genom att upprustningen av de unika miljöerna fullföljs.
Arboga har haft en positiv befolkningsutveckling under de senaste åren, vilket är glädjande. Arboga är på topp i Västmanland
vad gäller företagsamhet per tusen invånare. 83,48 företag per
tusen invånare. Arboga fick 120 nya arbetstillfällen under 2017.
Moderaternas Arboga ska vara en bra arbetsgivare som ger personalen stort eget ansvar och uppmuntrar nya initiativ och utveckling.
Vi anser att kommunens gemensamma värdegrund PUMI kom3

mer skapa bättre styrbarhet, ökad effektivitet och stärkt identitet. Den kallas för PUMI vilket är en förkortning av orden -professionella, uthålliga, modiga och innovativa.
En extern genomlysning av Arboga kommun har genomförts. Den
visar att Arboga kommuns invånare betalar mer i skatt än vad
jämförbara kommuner med samma struktur som Arboga gör.
2017 sänkte vi skatten med 10 öre, och vi vill fortsätta se över
detta så vi kommer till en rimlig skattesats som ligger i nivå med
likvärdiga kommuner i riket.

En glädjande syn under året som varit är alla bygglyftkranar på
olika håll i staden. Nyproduktion av nya bostäder har tagit fart.
Under 2017 tillkom 78 nya bostäder. Det har byggts bostadsrätter vid Åbrinken, hyresrätter vid Ljungdahlsbacken, villor, parhus m.m. Fler bostäder planeras vid kvarteret Syrenen, Lisenborg och Åbrinken.
Ny tomtmark planeras bland annat vid Vinbäcksleden, Södra
Brattberget, Säbylund och Götlunda!

Moderaterna tar ansvar för Arboga!
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Politiska organisationen
Vi vill effektivisera den politiska organisationen och minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt våra nämnder. Vi vill
minska partistödet till våra partier för att hålla nere kommunens
kostnader.
Vi Moderater vill ha mer medborgardialog i syfte att stärka demokratin i Arboga.

Tryggheten på gator och torg
Alla Arbogabor ska känna trygghet och inte bli utsatta för brott,
vare sig i hemmet eller på gator och torg. Därför vill vi arbeta för
följande:
Fler poliser i Arboga
För att stärka tryggheten kräver vi att det anställs fler poliser i
Arboga.
En öppen och tillgänglig polisstation
Arboga behöver ha en polisstation som är öppen och tillgänglig
alla vardagar mellan 09.00 – 15.00 som kan möta kommunens
innevånare.
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Tryggt i Arboga
Gångvägar, parker och torg ska vara tydligt belysta utan skymmande buskage så att alla Arbogabor kan känna sig trygga.
Ett steg i detta är att elljusspåret på Norr har fått ny belysning för
att öka tryggheten.
Införa tiggeriförbud
Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att
tigga är fortfarande stort och det har varit svårt att hitta hållbara
lösningar på problematiken med tiggeri. Därför presenterar Moderaterna ett konkret förslag på hur ett nationellt tiggeriförbud
bör utformas.

Integration
Sverige är ett land fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa
betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige för att
bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära
sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att
komma i egen försörjning.
I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter åtta år i
Sverige. Tillsammans med en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste vi göra mer för att fler ska komma i arbete och integreras i det svenska samhället.
Arboga Kommun behöver större frihet för att hitta kreativa lösningar för integration, även tillsammans med det lokala näringslivet.
En lösning kan vara inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Detta skulle kunna underlätta för att fler ska få in en fot på
arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt
att gå vidare i arbetslivet.
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Kunskapsfokus för att få en skola i
världsklass
Vi Moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro
och trygghet. Hur det går i skolan har stor betydelse för unga
människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, för
att bygga ett självständigt liv. Viktiga frågor för lärarna är möjlighet till kompetensutveckling, en bra arbetsmiljö och löneutveckling, som i förlängningen leder till ett bättre studieresultat.
Gott ledarskap är en viktig förutsättning för att lärarna ska
kunna göra ett bra arbete. Den satsning som gjorts med det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och inom organisationen ska
fortsätta. Under hösten 2017 hade skolinspektionen inga anmärkningar på den skolverksamhet som bedrivs i Arboga, för
första gången på flera år. Höstens inspektion visar ett gott kvitto
på det vi Moderater strävar att uppnå - skolverksamhet i världsklass!

Lika för alla.
Rätten att välja skola och förskola är grundläggande för oss Moderater. Verklig valfrihet kräver många alternativ. Vi vill därför
att det ska finnas ett brett utbud av förskolor och skolor, med
olika inriktning och olika huvudmän.
Platser nära hemmet
Förskolor 1-5 år och grundskola F-3 ska finnas i närheten av där
barnen bor. Moderaterna vill att skolorna ska ha tillgång till goda
gång- och cykelvägar för att ge en trygg daglig pendling för barn,
elever och anställda.
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En skola för alla
Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver. Då
krävs skickliga lärare, mer undervisningstid, tydligare kunskapsuppföljning och en lugn arbetsmiljö. Vi ska fortsätta arbeta för en
utbyggd lärlingsutbildning med nya möjligheter för elever som
vill ägna sig åt yrkesinriktade gymnasiestudier.
Vi ska fortsätta arbeta för att behålla inslaget av friskolor och
därigenom en mer flexibel skolgång. Det betyder att fler elever
kan hitta den undervisningsform som passar dem bäst. Det är en
rättighet för varje vuxen och elev att själva få vara med och bestämma om vart de vill studera och utvecklas.
Nya förskolor i Arboga och Götlunda
Vi bygger en ny toppmodern förskola i Arboga. Vi vill även bygga
en ny förskola i Götlunda som passar för en framtida tillväxt av
barn, som passar med visionen på 15 000 invånare 2030. Därför
vill vi ha den på en ny plats för att kunna expandera vid behov.
Ny högstadieskola
Vår målsättning är att bygga en ny modern högstadieskola som
även kan användas för kulturella verksamheter och föreningsliv.
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En bättre skola
Ett av våra viktigaste mål är att höja betygsnivån. Flera ska
kunna gå ut skolan med behörighet att läsa vidare på gymnasium
och högskola/universitet. En noggrann utvärdering och uppföljning är särskilt viktig för de elever som har svårt att nå uppsatta
mål. Det ska vara ordning och reda, lugn och ro. Det är viktigt att
vi har en kunskapsstyrd skola. Energi ska läggas på att lära eleverna studieteknik, så att läxläsningen blir effektiv. Kunskap är
en investering i framtiden!
Låt lärarna vara lärare
Administrationen som ligger utanför lärarens kärnuppdrag – lärandet – har tyvärr fortsatt utgöra en stor del av lärares arbetsbelastning.
Ett sätt kan vara att införa lärarassistenter i skolan så att tiden
som idag läggs på administration istället kan läggas på för- och
efterarbete och kollegialt samarbete.

Ett starkt lokalt näringsliv
Arboga kommun har ett stort ansvar för att skapa goda villkor
för entreprenörskap och företagande. För att nå framgång krävs
att tänka nytt och kreativt.
Upphandling
All handläggning ska vara effektiv och enkel. Man ska kunna behandla ärenden i ”expressfart” om så krävs. Upphandlingar ska
göras så att flera från det lokala näringslivet kan vara med och
konkurrera. Arboga kommun bör arbeta mera med strategiska
upphandlingar .
Kommunal service
En bra kommunal service hör till de enskilt viktigaste faktorerna
för att tacka ja till ett jobberbjudande. Genom att kommunen och
det lokala näringslivet samarbetar vid rekryteringar kan vi hjälpa
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flera att flytta hit.
Tillgänglighet till trygga förskolor och skolor med hög kvalitet
och andra välfärdstjänster blir en viktig konkurrensfördel för
kommunen för att få nya kommuninvånare.
Ung företagsamhet
Vi uppmuntrar initiativ som stärker kopplingen mellan skolan,
högre utbildning och entreprenörskap. Samarbetet med Ung Företagsamhet och det lokala näringslivet måste stärkas.
Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen
Genom fördjupad samverkan i Västra Mälardalen, inom Region
Västmanland, nationellt och även internationellt, vill vi skapa
ännu bättre möjligheter för det lokala näringslivet.
Bredband till näringslivet
För att kunna fortsätta utveckla Arbogas näringsliv, ska alla företagare få tillgång till uppkopplingsmöjligheter, även på landsbygden.
Nya arbetstillfällen
Vi vill profilera Arboga som en attraktiv kommun för kreativa
och företagsamma människor. Glädjande för kommunen var att
under 2017 skapades 120 nya arbetstillfällen i Arboga. Dessutom
är Arboga utsedda till 2017-års vinnare i Bäst Tillväxt i Västmanland.
Företag och företagare skapar jobb, välstånd och ekonomisk tillväxt. Utan företag stannar Arboga. Vi vill göra det enklare, tryggare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Turism – Attraktiva Arboga
Arboga, med sin historia och fantastiska miljö, i staden och på
landsbygden lockar många turister. Framförallt under sommartid. Vi vill samverka med Arbogas fina förenings- och näringsliv
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för att skapa nya miljöer för rekreation och turism. Vi vill också
se till att våra turistattraktioner lever vidare och utvecklas.
Arrangemang
Olika arrangemang, så som marknader, festivaler, kulturevenemang och liknande, stöttar vi. Vi vill ha ett levande och attraktivt
Arboga, för Arbogaborna och besökare.
Mera attraktivt Arboga
Vi vill göra vår stadskärna mer attraktiv och tillgänglig samt
främja handeln och turismen i Arboga. Vi värnar om, och vill
också utveckla Arbogas viktiga besöksmål som till exempel Hacketorp, Götlunda, Lunger, Hjälmare kanal, Jädersbruk, Medåker
m.fl.

Kultur, fritid och idrott
Föreningslivet och idrottsrörelsen engagerar oss Arbogabor. Föreningslivet har stor betydelse för att ge barn och ungdomar en
meningsfull fritid, som bidrar till samhällsengagemang och ansvarstagande. Idrotten har också stor betydelse för att främja
folkhälsan och goda aktiva vanor hos barn och unga.
Vi vill se över möjligheterna till att föreningarna själva kan ta
över drift av lokaler och anläggningar, för att kunna sänka kommunens kostnader och använda det som en inkomstkälla i en
hårt ekonomisk pressad verklighet för att stärka kommunens
föreningar på lång sikt.
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Vi vill att Arboga ska ha ett mångsidigt kulturutbud. Vi har bl.a.
en fantastisk Kulturskola och ett välbesökt Stadsbibliotek. En
viktig uppgift för det offentliga kulturstödet är att medverka till
att det finns arenor för kulturella aktiviteter.

Lika för alla

12

Ett miljövänligare Arboga
En stabil kommunal ekonomi, ekonomisk tillväxt och kunskap är
grunden för att kunna satsa på miljöfrågor. Teknisk utveckling
skapar möjligheter att förbättra miljön.
Moderaternas utgångspunkt är att underlätta och belöna de som
agerar miljövänligt. Arboga ska vara en ren stad fri från skräp
och gifter. En växande stad behöver också ha en långsiktig och
hållbar utveckling
Hållbart framtidstänk
Vi vill att Arboga ska ha ett hållbart framtidstänk i miljöfrågor för
att göra staden attraktiv för befintliga som potentiella invånare
och företag. Vi vill därför underlätta för varje medborgare att
göra rätt för sig mot miljön. Vi vill ha ett nytt Återbruk i Arboga.
Arboga med omnejd finns till för dess invånare, turister men
även för djur- och växtliv. Vi moderater vill verka för en god och
välskött natur med tillgänglighet av stränder, vattendrag och
andra naturmiljöer. Det ska synas att Arboga värnar om det
naturarv vi har.

Utvecklad kollektivtrafik
Vi vill utveckla Arbogas transportnät med prioriteringar på gångcykel- och kollektivtrafik såväl inom Arboga kommun som till
dess angränsande regioner. Den tekniska utvecklingen ger rum
för en miljövänligare och tryggare kollektivtrafik.
Elstadsbussar
Vi vill förenkla vardagen för så många Arbogabor som möjligt.
Genom att införa el-stadsbussar kan vi underlätta för Arbogaborna att ta sig till jobbet, studieplatsen, vårdinrättningar, handeln m.m.
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Tågförbindelser
Vi vill jobba för att flera avgångar finns och minska restiden mellan de större orterna i Mälardalen, framförallt att restiden
till/från Stockholm kommer ner mot en timme.

Vård och omsorg
Vi Moderater vill fortsätta att stärka inflytandet för alla äldre och
personer med funktionsnedsättning. Vi vill införa ett boendeval
som ger rätt att välja vilket boende man ska flytta till. För oss Moderater är det en självklarhet att det är boendet som ska anpassas efter den äldre eller personen med funktionsnedsättning. Det
ska alltid finnas en parboendegaranti.
Lika för alla
Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor
som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av
utan hjälp. Moderat politik syftar till att ge den hjälpen och samtidigt skapa trygghetssystem som uppmuntrar och stöttar människor att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna klara sig
själva och återgå i arbete. Målet är livskvalitet för alla.
En utmaning vi står inför är en växande åldrande befolkning, vilket innebär ett ökat behov av olika former av stöd och omhändertagande. Vi Moderater vill fortsätta att stärka inflytandet för
alla äldre och personer med funktionsnedsättning. Att de ges
möjlighet att själva få vara med och påverka sin situation. Genom
att även arbeta med mobil vård kan vi även stötta de mest sjuka
inom vården i hemmen.
Personal inom vården är vår viktigaste resurs
Vi ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö för våra anställda
inom vården. Så att vi kan anställa ny, och behålla den personal
vi har. Arbete med att stärka kompetensutvecklingen för medarbetarna är viktig för att stärka kompetensförsörjningen och öka
kvaliteten inom vården.
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Vård- och omsorgsboenden
Vi bygger ett nytt modernt Vård- och omsorgsboende på Åbrinken med plats för 80 personer. Hällbacken byggs om till ett
funktionellt och ändamålsenligt boende för våra äldre, med plats
för 40 personer.
Även ett nytt LSS-boende ska byggas.

Digitalisering
Vi ska fortsätta digitaliseringen av våra verksamheter och använda oss av mer smart teknik i våra boenden.
Vi behöver jobba med uppkopplingsmöjligheter i hela Arboga,
även på landsbygden.
Fö r att ta del av digitaliseringens mö jligheter krä vs en snabb och
stabil uppkoppling. I framtiden kommer uppkopplingen att vara
avgö rande fö r både samhä llsdeltagandet och näringslivet.
Det behö vs en genomlysning av kommunen fö r att se vilken effektiviseringspotential som finns kopplat till digitalisering.
Arbetet med att ö ka förståelsen för och arbetet med informationssä kerheten må ste intensifieras.
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Anders Röhfors
anders.rohfors@telia.com
070 2295708
Jonna Lindman
jonna.lindman@telia.com
073 765 70 04
Håkan Tomasson
hakan.tomasson@telia.com
070 2085291

”Vi lovar inte allt men gör det vi lovar!”
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