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Vänsterpartiet är Välfärdspartiet i Enköping. Vi kommer under mandatperioden att 
ha välfärden i Enköping som första prioritet i varje beslut. Vi går till val 2010 på vår 
egen politik och söker stöd för våra värderingar som vi är övertygade om att 
många delar. Ett starkt stöd för Vänsterpartiet är förutom en framgång i valet 
också en signal om att nu får det vara nog. Borgarna och deras omänskliga politik 
måste bort!

Vi vill tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta makten i 
Enköpings kommun. Vi har samma uppfattning i många frågor och lade i juni 2010 
fram ett gemensamt budgetförslag för Enköpings kommun 2011.

I den här valplattformen presenterar vi ett antal konkreta förslag som vi vill 
fokusera extra på, utöver de förslag som vi presenterar tillsammans med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför valet den 19 september.

Vår politik innehåller mer än vad som ryms i den här valplattformen. Är du 
intresserad av vad vi vill göra inom något specifikt område – kontakta oss gärna.

E-post: enkoping@vansterpartiet.se
Hemsida: enkoping.vansterpartiet.se
Telefon: 0171 – 14 23 14

Den bästa välfärden är utan vinstintressen

Vi vill inte att privata företag gör vinst med våra skattepengar. Skattepengarna ska 
användas i verksamheterna, inte delas ut till aktieägare. Vi vill stoppa den så 
kallade utmaningsrätten i kommunen, eftersom vi vill att den gemensamt 
finansierade skolan, vården, omsorgen, fritids- och kulturverksamheten etcetera 
ska bedrivas rationellt och med full insyn från kommunmedborgarna.

Det kundvalssystem som den moderatledda majoriteten har genomfört vill vi 
avskaffa. Hemtjänst och annan omsorg är inga handelsvaror. Frihet handlar inte 
om att tvingas välja mellan olika företag när man behöver hjälp. Frihet handlar för 
oss om att kunna få den hjälp man 
behöver, när man behöver den.

I de fall privata företag ändå utför 
uppdrag åt kommunen vill vi ställa 
högra krav än vad som idag görs. Vi 
vill till exempel att alla företag som utför arbeten som betalas med skattepengar 
ska ha kollektivavtal och att verksamheten utförs miljövänligt och med så stor 
insyn från kommuninvånarna som möjligt. Den så kallade meddelarfriheten inom 
kommunal verksamhet är så viktig för vår demokrati och för medias möjligheter 
att granska verksamheten att vi vill att även privata företag som utför kommunal 
verksamhet ska ge meddelarfrihet till sina anställda.
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Jämställdhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi i alla beslut vi fattar 
försöker ha jämställdheten för ögonen. Vi vet att kvinnor på olika sätt 
underordnas, genom lägre lön, genom större otrygghet, genom sexuellt våld. Det 
vill vi försöka förändra. Förutom de feministiska förslag som redan presenterats i 
tidigare avsnitt vill vi här lyfta fram några av de jämställdhetsfrågor vi går till val 
på.

Kommunen är Enköpings i särklass största arbetsgivare. Det innebär ett ganska 
stort ansvar, men det ger oss också möjligheter. Enköpings kommun skulle kunna 
vara en arbetsgivare som går i täten för jämställdhetsarbetet. Men för att det ska 
ske måste den politiska ledningen ta arbetsgivarrollen på allvar. Det tycker vi inte 
att den borgerliga majoriteten har gjort.

Vi vill göra en seriös lönekartläggning i kommunen, för att ta reda på om någon 
yrkesgrupp har osakligt låg lön i jämförelse med andra yrkesgrupper. Om sådana 
osakliga skillnader upptäcks kommer vi att ta konsekvenserna av det och se till 
att kompensera diskriminerade yrkesgrupper. Vi vill införa fria arbetskläder för 
personal inom barnomsorg och äldreomsorg. 

Vi vill införa heltid som en rättighet för 
anställda i Enköpings kommun. Heltid ska 
vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Även i Enköping förekommer dessvärre våld 
i nära relationer och drabbar främst kvinnor. Vi vill utöka det stöd kommunen ger 
till Kvinnojouren Gertrud och vi vill att EHB garanterar kvinnojouren lägenheter till 
skyddat boende till förföljda kvinnor och barn. Tjejjouren Hjärtrud är ett viktigt 
samtalsstöd för unga tjejer som vi vill slå vakt om.

RFSL gjorde 2006 en undersökning om kommunernas arbete med HBT-frågor. 
Enköping hamnade bland de sämsta kommunerna och det vill vi ändra på, till att 
börja med att prioritera HBT-frågor i personalens fortbildning.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Rättvisa och jämställda löner i kommunen.
♦ Rätt till heltid för kommunanställda.
♦ Fria arbetskläder för alla yrkesgrupper som behöver det.
♦ Öka stödet till Kvinnojouren.
♦ Kommunen ska bli bättre på arbete med HBT-frågor.
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♦ Fler naturvårdsinsatser, t.ex. bättre vård av kommunens skog med ett 
natur- och friluftslivsanpassat skogsbruk.

♦ En äventyrslekplats i Fagerskogen för att öka ungdomars naturvistelse.

Låt inte funktionsnedsättningar bli hinder

I Enköpings kommun bor många människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Vi vill göra allt för att dessa funktionsnedsättningar inte 
utgör ett hinder eller handikapp. Därför vill vi att alla människor ska bli sedda och 
bemötta utifrån sin egen förmåga och livssituation.

Alla människor har rätt att kunna röra sig fritt i kommunen. Det måste vi ta hänsyn 
till när vi stadsplanerar. Vi måste också ställa krav på butiksägare och på 
kommunens egna verksamheter, så att lokalerna är tillgängliga för alla, även de 
som har ett rörelsehinder.

Alla ungdomar har rätt att få bli vuxna, skaffa jobb och flytta hemifrån. Det gäller 
även ungdomar med olika funktionsnedsättningar. I Enköping finns skrämmande 
exempel - ungdomar som blir beviljade en plats i LSS-boenden får vänta länge, 
ibland i flera år, på att få flytta hemifrån. Det vill vi ändra på, genom att ha en 
mycket större framförhållning i byggandet av gruppbostäder och 
trapphusboenden. Vi vill slå vakt om den sysselsättning som idag erbjuds 
personer med olika funktionsnedsättningar, exempelvis Kupolen och 
Syssloporten. För att personer med funktionsnedsättning ska ha en verklig 
valfrihet vill vi värna de här verksamheterna från privatiseringsexperiment som 
riskerar att stycka upp verksamheten och förstöra helheten. Vi vill att arbetstagare 
inom kommunens särskilda 
verksamheter ska höjas. Idag 
är ersättningen 5:50 kronor 
per timme och det räcker inte 
ens till att betala lunchen.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Anpassa den fysiska miljön i kommunen så att den inte utgör ett hinder.
♦ Förbättra planeringen av LSS-boenden.
♦ Värna verksamheter för personer med funktionsnedsättningar från 

privatiseringsexperiment.
♦ Öka ersättningen till arbetstagare i särskilda verksamheter för personer 

med funktionsnedsättning.
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Vi vet att det finns både goda och dåliga privata utförare. Samma sak gäller inom 
kommunal verksamhet – det finns både bra och dåliga exempel inom kommunen. 
Skillnaden är att kommunen har inflytande över den egna verksamheten och har 
möjlighet att genomföra förbättringar och förändringar. Den möjligheten frånsäger 
sig kommunen när verksamheter upphandlas. Vi har välfärden som högsta 
prioritet och därför vill vi stoppa utförsäljningen av välfärden i Enköping.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Stoppa utmaningsrätten i Enköping.
♦ När kontrakten går ut med privata vårdföretag – ta tillbaka driften av våra 

äldreboenden i kommunal regi.
♦ Ställ krav på kollektivavtal, miljökrav och meddelarfrihet vid 

upphandlingar.
♦ Stoppa kundvalssystemen inom kommunal verksamhet.

Barnomsorg
Vi vill att barnomsorgen ska vara tillgänglig när den behövs. Den ska dessutom 
erbjudas till en rimlig kostnad. Barnomsorgen ska vara tillgänglig även för 
föräldrar med arbetstid på kvällar, nätter och helger. Idag erbjuder kommunen 
bara barnomsorg på nätter och helger till föräldrar som kan visa att de inte har 
möjlighet att ordna barnpassning på något annat sätt. Men vi vill inte att föräldrar 
ska behöva förlita sig på släkt och vänner för att kunna sköta sitt jobb.

Vi vill ändra avgifterna för barnomsorg så att föräldrar med låga inkomster får 
sänkta avgifter. Det förslag till barnomsorgsavgifter som vi har utformat gör så att 
en ensamstående förälder med två barn i förskola får ungefär 500 kronor i sänkt 
avgift varje månad. Med vårt förslag till avgiftssystem får ingen en högre avgift än 
idag, men familjer med de lägsta inkomsterna får en lägre avgift.

De föräldrar som är arbetslösa får bara nyttja barnomsorgen 15 timmar per vecka i 
Enköping, men måste ändå betala lika hög avgift som om de nyttjade barnomsorg 
på heltid. Vi vill införa en lägre avgift för föräldrar som nyttjar barnomsorgen 
mindre än 20 timmar per vecka. Eftersom det anses vara en heltidssysselsättning 
att söka jobb vill vi också öka 
antalet timmar som arbetslösa får 
nyttja barnomsorgen till 30 
timmar per vecka. Vi tror att 
barnen mår bra och utvecklas av 
att träffa andra barn.

Flera av de kommunala förskolorna har arbetat med matematik-, språk- och 
genusinspiratörer i verksamheten. Det tycker vi är en bra verksamhet som vi vill 
utveckla. Vi vill särskilt fokusera på jämställdhetsarbetet i förskolan. Både barn 
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och vuxna sänder ut medvetna och omedvetna signaler som bekräftar och 
förstärker påhittade könsroller hos barnen. Vi vill att barnen ska få vara barn och 
utvecklas utifrån sina egna intressen och förutsättningar.

Vi tycker att de öppna förskolorna i kommunen bedriver en viktig verksamhet för 
små barn och deras föräldrar. Därför vill vi att alla öppna förskolor ska få 
ändamålsenliga lokaler och att fler öppna förskolor öppnas, exempelvis i 
Örsundsbro.

Vi vill avskaffa vårdnadsbidraget, eftersom vi tycker att det är ett ojämlikt bidrag 
som inte kan nyttjas av alla. Vi tycker att det är ett ineffektivt och orättvist sätt att 
spendera skattepengar. Istället vill vi använda pengarna till att göra avgifterna för 
barnomsorgen billigare. De som redan beviljats vårdnadsbidrag får naturligtvis 
behålla det under den period det beviljats, men nya ansökningar stoppas.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska vara en självklar rättighet för 
de som behöver det.

♦ Föräldrar med låga inkomster ska få sänkta avgifter för barnomsorgen.
♦ Arbetslösa ska ha rätt att nyttja barnomsorg 30 timmar per vecka.
♦ Avgifterna för barnomsorg ska vara lägre för föräldrar som nyttjar 

barnomsorg mindre än 20 timmar per vecka.
♦ Vårdnadsbidraget avskaffas.
♦ Öppna förskolorna får ändamålsenliga lokaler och fler Öppna förskolor 

öppnas.
♦ Sätt fokus på jämställdhetsarbetet inom barnomsorgen.

Skola
Vi tycker att skolorna i Enköping borde kunna nå betydligt bättre resultat än idag. I 
varje valrörelse pratar alla partier om att de vill satsa på skolan. Men att satsa på 
skolan betyder för oss i Vänsterpartiet mer än bara prat. Vi arbetar för att skolan 
ska få mer resurser, så att alla elevers rätt att nå målen med undervisningen kan 
förverkligas.

Vi vill att biblioteken används som en självklar, integrerad del i undervisningen. 
Alla elever har rätt till ett bra skolbibliotek, med utbildad personal. 

Vi vill att eleverna får undervisning i mindre grupper i vissa ämnen, exempelvis 
musik, bild och idrott, för att elevernas kreativitet och nyfikenhet ska kunna få 
utlopp och för att läraren ska ha tid och möjlighet att se och handleda varje elev.
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ska klimatanpassa sitt bostadsbestånd. EHB måste också bygga många fler bra, 
billiga och klimatvänliga bostäder om vi ska kunna säkra en framtid åt våra barn.

Vänsterpartiet vill öka resandet med tåg och buss och minska resandet med bil. 
För att det ska bli möjligt behövs nya satsningar på kollektivtrafiken. 
Projekteringen av järnväg mellan Enköping och Uppsala bör snabbas på. Tåget 
som idag dundrar förbi Grillby varje dag borde självklart stanna där så att även 
Grillbyborna får en chans att resa kollektivt. Busspendling till Uppsala från Grillby 
vill vi möjliggöra genom att införa “matarbussar” mellan Grillby och Skolsta, där 
buss 804 går vidare till Uppsala. Kort sagt - 
vi vill göra en rejäl kollektivtrafiksatsning. 
Det tycker vi att miljön är värd.

Av största betydelse är även att beskydda 
den biologiska mångfalden som håller på att urholkas på såväl land som i våra 
hav. Vi i Enköping har ett särskilt ansvar att värna om de naturresurserna som vi 
har gemensamt ärvt från föregående generationer.  Vi måste bevara våra 
mälarstränder från intrång och privatisering: Mälarensstränder ska vara en 
skyddad zon för den biologiska mångfalden och en fri rekreation. Vi vill ge 
människor en större tillgång till den fantastiska resurs som Enköpingsån är. Det 
vill vi göra genom att anlägga en åpromenad från Enköping, längs ån ut till Haga.

Tillgång till natur är en rättvisefråga. Vi vet att barnens utveckling gynnas av 
naturvistelse, och att tillgång till natur och strövområden kan vara avgörande för 
an god hälsa hos många. Därför prioriterar vi naturvårds insatser i tätortsnära 
natur. För att skydda naturvärden och främja tillgång till dessa stödjer vi försök att 
bilda nya kommunala naturreservat och andra sätt att skydda viktiga naturmark.  

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Klimatsatsning i kommunen: Klimatanpassa lokaler, fordon och tankesätt
♦ Bygga ut kollektivtrafik både i Enköpings stad och på landsbygden, bättre 

kommunikationer med kransorterna
♦ Tåget ska stanna i Grillby
♦ Billigare busstaxor - på sikt fria resor för alla. 
♦ Fler turer som går i pendlingstider exempelvis direkt från Romberga, 

Fanna, Bergvreten, Munksundet till Resecentrum.
♦ Stöd till närbutiker för att minska på onödiga resor.
♦ Öka andelen ekologiskt producerade livsmedel i skolkök och på boenden 

i kommunen.
♦ Nya kommunala naturreservat
♦ Rusta upp och bygga ut cykellederna, exempelvis en cykelväg från 

Örsundsbro till Uppsala och mellan Fjärdhundra och Enköping.
♦ Strandskyddet ska bevaras vid 300m
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trygghetsboende har till exempel gemensam matsal och gemensamma 
hobbyutrymmen. Vi vill börja med att bygga ett trygghetsboende i anslutning till 
det befintliga omvårdnadsboendet i Fjärdhundra.

Den senaste tioårsperioden har en stor del av äldreomsorgen i Enköping sålts ut 
till vinstdrivande företag. Hela omvårdnadsboenden har privatiserats och 
hemtjänstens brukare har tvingats in i ett kundvalssystem. Vi vill stoppa den 
utvecklingen.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Snabba på utbyggnadstakten av äldreomsorgen så att den tillgången 
motsvarar behoven.

♦ Alla ska ha rätt att fortsätta bo tillsammans med sin partner även efter en 
flytt till omvårdnadsboende eller trygghetsboende.

♦ Alla boende på omvårdnadsboende får rätt att fritt utnyttja personal två 
timmar per vecka för hjälp med rekreation.

♦ Alla boenden har tillagningskök där god, näringsrik och ekologisk mat 
tillagas.

♦ Ett trygghetsboende byggs i Fjärdhundra.
♦ Avgifterna för hjälpmedel sänks.
♦ Privatiseringarna av äldreomsorgen stoppas.

Skatter
Vänsterpartiet har höga ambitioner för välfärden. Vi vill göra mer än idag och det 
kommer att kosta pengar. Vi är säkra på att det finns en potential att spara pengar 
genom att samordna delar av kommunens tjänster bättre, till exempel genom att 
försöka ha samma IT-system i alla förvaltningar i kommunen.

Enköpings kommun har lägst skatt i Uppsala län. Vi tycker inte att det är något 
självändamål att ha låg skatt. Vi är därför beredda att höja skatten för att kunna 
genomföra de förbättringar i välfärden som vi anser nödvändiga. 

Miljö och klimat

Vänsterpartiet anser att rätten till en god miljö handlar om rättvisa och om 
solidaritet - frågor som vänsterpartiet alltid har kämpat för.  Klimatförändringarna 
är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Det är de rika länderna som 
smutsar ned mest, men de fattigaste drabbas.  Vår ambition är för Enköpings 
kommun att ligga i täten i kampen mot klimatförändringar. Vi vill se nya 
satsningar på kollektivtrafik och nya klimatvänliga bränslen. Klimatmedvetenhet 
måste genomsyra kommunens alla verksamheter. Vi vill särskilt jobba för att EHB 
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Vi vill bidra till att elevernas hälsa förbättras. Det vill vi göra genom ett 
målmedvetet och strukturerat folkhälsoarbete i skolan och genom att förbättra 
elevhälsovården. För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar 
bland ungdomar vill vi att gymnasieskolans elevhälsovård delar ut gratis 
kondomer.

Vi vill att skolorna ska bli bättre på HBT-frågor. Därför krävs att fortbildningen av 
lärare innehåller HBT-frågor, att värdegrundsarbetet i skolorna även fokuserar på 
HBT-frågor och att HBT-frågor blir en naturlig del av undervisningen i skolan. 

Vi vill utöka jämställdhetsarbetet i skolan, bland annat genom att erbjuda 
Feministiskt självförsvar för tjejer i gymnasiet och genom att dela upp killar och 
tjejer i skilda grupper för att diskutera jämställdhet, könsroller och värderingar.

Vi tror att barn och ungdomar klarar att ta ett större ansvar för sin skola. Därför vill 
vi ge eleverna mer inflytande över skolans planering. Vi vill att det sker genom ett 
bättre stöd till och mer inflytande för elevråden. Vi vill också att det ställs högre 
krav på att eleverna ska få vara 
delaktiga i planeringen av den 
egna undervisningen. 

Vi vill att alla ungdomar ska 
kunna komma in på sitt 
förstahandsval till gymnasiet. 
Det tror vi minskar risken för avhopp och omval och ökar chansen för att 
ungdomar ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Vi vill utöka antalet 
program, exempelvis med ett turistprogram eller ett humanistiskt program. 
Studie- och Yrkesvägledningen behöver också utvecklas för att hjälpa elever att 
välja rätt från början. 

Alla elever med annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsutbildning. Elever med annat modersmål än svenska ska också 
erbjudas undervisning inom ”vanliga” ämnen på sitt eget modersmål. Forskning 
har visat att en bra modersmålsutbildning gör att eleverna blir bättre på både sitt 
eget modersmål och på svenska.

Idag är möjligheterna att läsa upp betyg på Komvux begränsade. Vi vill att det ska 
finnas både en andra och en tredje chans att komplettera och slutföra en 
utbildning och därför vill vi göra det lättare att få komplettera och läsa upp 
gymnasiebetyg på Komvux. 

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Ökad lärartäthet och mer satsningar på barn med särskilda behov.
♦ Alla skolor har ett bra skolbibliotek med utbildad personal.
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♦ Undervisning i halvklass i vissa ämnen.
♦ Utökat folkhälsoarbete i skolorna.
♦ Förbättra elevhälsovården i skolan.
♦ Gratis kondomer till elever på Westerlundska gymnasiet.
♦ Förbättra kunskapen om HBT-frågor i skolan.
♦ Öka jämställdhetsarbetet och erbjud Feministiskt självförsvar i skolan.
♦ Öka elevernas inflytande över skolan och undervisningen.
♦ Alla elever kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet.
♦ Studie- och Yrkesvägledningen förbättras.
♦ Erbjud modersmålsutbildning och ämnesundervisning på modersmålet 

till elever med annat modersmål än svenska.
♦ Utöka möjligheterna att komplettera och läsa upp betyg på Komvux.

Ungdomar, jobb och bostäder
Att bli vuxen innebär för de flesta att flytta hemifrån och att börja jobba. Men för 
många ungdomar är det inte möjligt. Arbetslösheten bland ungdomar är hög. Det 
finns en stor brist på billiga hyresrätter i Enköping och för den som aldrig haft en 
fast anställning är det dessutom svårt att få teckna ett hyreskontrakt.

Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. 
Det kan till exempel ske genom att kommunen ger korttidsanställningar till 
arbetslösa ungdomar. För den som aldrig haft en anställning ger några månaders 
arbetslivserfarenhet en mycket större chans att få en anställning.

Vi vill att Enköpings Hyresbostäder (EHB) bygger fler hyresrätter som ungdomar 
har råd att bo i. I Enköping har andelen hyresrätter minskat de senaste tio åren, 
efter att flera områden med villor och bostadsrätter har byggts och hyresrätter 
ombildats till bostadsrätter. Det 
finns ingen kommunal bostadskö dit 
privata fastighetsägare kan anmäla 
lediga lägenheter. Kort sagt finns det 
för få hyresrätter i Enköping och det 
är svårt att få reda på vilka 
fastighetsägare som har en ledig 
lägenhet.

Alla ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. Det måste finnas billiga eller gratis 
mötesplatser för ungdomar. Fritidsgårdarna är sådana mötesplatser och vi vill att 
de ska finnas på fler ställen, med längre öppettider. Vi vill också skapa drog- och 
alkoholfria mötesplatser för lite äldre ungdomar.
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Vi vill att den kommunala Musik- och Dansskolan kompletteras med bland annat 
drama för att bli en kommunal Kulturskola. Kulturskolan ska inrymmas i Joar Blå, 
så att vi får ett sammanhållet Kulturcentrum med Bibliotek, Kulturskola och 
Kulturförvaltning.

Vi kommer efter valet att arbeta för:

♦ Bygg fler billiga hyresrätter.
♦ En kommunal bostadskö startas, dit EHB och privata värdar kan anmäla 

lediga lägenheter.
♦ Kommunen erbjuder arbetslösa ungdomar korttidsanställningar för att ge 

en större arbetslivserfarenhet.
♦ Starta fler fritidsgårdar med längre öppettider.
♦ Erbjud gratis och alkoholfria fritidsaktiviteter för unga vuxna.
♦ Starta Kulturskolan

Äldreomsorg
Vi vill att den som blir gammal i Enköping ska vara säker på att få hemtjänst eller 
äldreboende när behoven för det uppstår. Så är det tyvärr inte idag. Antalet 
platser i omvårdnadsboende behöver öka i snabbare takt än som idag sker.

För oss är det en självklar rättighet att få fortsätta bo tillsammans med sin partner 
när man blir gammal. Ingen ska mot sin vilja behöva skiljas från sin partner när 
denne flyttar till omvårdnadsboende.

Vi vill att alla äldre ska ha rätt till en meningsfull fritid, även den som bor på 
omvårdnadsboende. Därför vill vi att varje boende fritt ska få disponera en 
personal två timmar i veckan för valfri rekreation. Det kan handla om alltifrån att 
få sitta i en park och titta på 
växtligheten och människorna till att få 
gå på café eller restaurang ”på stan´”. Vi 
vill också att hobbyverksamheten för de 
äldre ska utökas och bli mer varierad.

Vi vill att alla kommunala boenden ska ha tillagningskök. Att få äta god och 
näringsriktig mat, som inte har transporterats, kylts och värmts är för oss en 
självklar rättighet. Som ett första steg måste naturligtvis alla nya boenden, till 
exempel det som håller på att byggas på Gröngarn, ha ett riktigt tillagningskök. 
Dessutom behöver befintliga boenden som saknar tillagningskök kompletteras. Vi 
vill passa på att bygga tillagningskök när större renoveringar görs.

Vi vill att kommunen bygger ett eller flera trygghetsboenden – en boendeform som 
är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och omvårdnadsboende. Ett 


