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VÅRA TOPPKANDIDATER I VALET 
TILL FULLMÄKTIGE DEN 11 SEPTEMBER



I DET ARBOGA SOM 
SOCIALDEMOKRATERNA LEDER...

...är alla elever sedda – varje dag

...känner sig alla trygga och inkluderade  
genom hela livet 

...erbjuds alla invånare en meningsfull fritid

...ser fler barn sina föräldrar gå till jobbet

...samverkar landsbygd och stad så kommunen  
blir en enhet

...byggs fler bostäder av Arbogabostäder,  
kommunens allmännytta

...är kommunen en attraktiv arbetsgivare 

...ligger kommunen i framkant vad gäller  
digitala lösningar

...vill och vågar den politiska ledningen ta tag  
i de utmaningar som finns i kommunen  
och arbeta för förbättring

...har medborgarna insyn. Transparens är nyckeln  
till demokrati

...väljer vi inte bort fritid och kultur, utan utvecklar dessa



I den skola som vi socialdemokrater 
vill ha blir varje elev sedd – varje dag
Barnen och eleverna ska vara i fokus och pedagogernas  
kunskaper ska användas för att utveckla verksamheten.  
Medarbetarnas kompetens behöver användas på rätt sätt 
och till rätt arbetsuppgifter. Detta för att skapa mer tid  
för varje profession och ger ett mervärde  
för elever och personal.

Skolorganisationen behöver dimensioneras utifrån  
en befolkningsökning och utifrån de behov  
som våra elever har nu och i framtiden. 

Vårt mål är att varje elev i grundskolan går ut  
med behörighet till gymnasiet. 
Det ger de bästa förutsättningarna för framtiden.



Genomföra personalförstärkningar i förskola  
och skola. Fler vuxna i skolan leder till att eleverna  
känner sig trygga och får studiero

Tillsätta fler stödresurser så varje elev får rätt  
förutsättningar för att klara skolan

Förstärka skolhälsovården och skapa förutsättningar 
att jobba förebyggande 

Öppna ett ungdomshus där ungdomar känner trygg-
het och tillit till vuxna. En plats där ungdomar trivs  
och som fungerar som en länk mellan skola och fritid 

Erbjuda arbetskläder och skor till personal  
inom förskola och fritidshem

SÅ HÄR VILL VI UTVECKLA
SKOLAN I ARBOGA:



Alla äldre ska behandlas med värdighet och respekt. Anhöri-
ga ska känna sig trygga med att det är enkelt för dem och de 
äldre att komma i kontakt med de ansvariga.

Alla ska erbjudas aktiviteter både inom hemtjänsten och 
särskilt boende. För att äldreomsorgen ska fungera så behö-
ver medarbetarna ha en god arbetsmiljö och trivas med sitt 
arbete.

I Arboga kommuns äldreomsorg ska personalen ha tid för 
de äldre. De ska ha rätt kompetens och de äldre ska kunna 
förstå och göra sig förstådda i kommunikationen med perso-
nalen.

Alla ska känna sig trygga  
inför sin ålderdom



Att alla omsorgstagare i kommunen känner sig sedda, 
trygga och väl bemötta

Att det finns plats på ett äldreboende  
när det behovet finns

Förstärka personalresurserna inom äldreomsorgen

Att alla medarbetare erbjuds heltid

Att delade turer avskaffas

Att fler medarbetare inom vård och omsorg  
ska få arbetskläder och skor

Att de invånare som får hemtjänst ska möta samma 
personer från vården i större utsträckning än i dag

Att personalen erbjuds kompetensutveckling  
och språkundervisning vid behov

Säkerställa tillgången till trygghetsboenden  
och seniorboenden i kommunen

VÅR PLAN FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN 
FÖR VÅRA ÄLDRE:



Fritid och kultur är en viktig del i vår historiska stad. Kulturen 
ska hållas levande och tillgänglig för alla. Vi behöver öppna 
dialogen med föreningar och utövare för att kunna utforma 
verksamhet som fungerar och som uppskattas av alla. 

Färre flickor än pojkar har fritidsaktiviteter i dag. Här behövs 
det göras särskilda insatser. Vi ser ett behov av att utveckla 
föreningsstöden så fler föreningar får möjlighet att växa och 
kunna erbjuda sina aktiviteter i hela Arboga för alla invånare. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL STÄRKA 
KULTUREN OCH FRITIDSLIVET

Utveckla landsbygden och ha en levande stadskärna 
med grönområden som inbjuder till spontana aktivite-
ter

Kulturskolan ska få utvecklas och kunna erbjuda sina 
tjänster till alla barn och ungdomar

Sturevallen ska behållas som ett fritidsområde med 
hög tillgänglighet för alla

Alla ska ha rätt till ett rikt kultur- 
och fritidsliv genom hela livet



Detta är vi skyldiga våra barn och vi kan inte längre skjuta 
upp åtgärderna. Vi ska montera solceller vid alla nybyggna-
tioner och renoveringar. Den kommunala fordonsflottan ska 
gå emot att bli fossilfri. Arbogaån ska vårdas och sjögull ska 
bekämpas. För att underlätta för medborgare och turister 
måste vi få upp fler elbilsladdare i kommunen. Vi ska anlägga 
insektsängar och verka för biologisk mångfald.

Miljöavtrycket måste minska

Tryggheten i kommunen 
är en viktig fråga

Vi behöver en politisk ledning som sätter tryck för att få fler 
poliser till Arboga. Vi ska också ta krafttag för att motverka 
våld i nära relationer. Vi ska bygga vårt samhälle så det känns 
tryggt för alla som rör sig här.

Arboga behöver bostäder som passar alla, därför behövs all-
männyttan, det kommunala bostadsbolaget Abo. Unga som 
söker sitt första boende ska hitta bra möjligheter i Arboga. Vi 
behöver fler trygghetsboenden och seniorboenden, dels som 
stöd för de äldre, men även för att skapa flyttkedjor så att 
fler får möjligheten att hitta det boende som passar, oavsett 
var i livet de befinner sig.

Det är dags att bygga 
ut allmännyttan



Vi socialdemokrater vill ha
ett Arboga för alla

Vårt Arboga ska vara transparent och demokratiskt och 
varje medborgare ska kunna göra sig hörd. Dialog är grun-
den till bra beslut och alla synpunkter ska vägas in när 
svåra beslut ska fattas. Vi kommer att ta kritik på allvar. 

Vägen in i framtiden går via samverkan. Vi vill samverka 
med såväl andra kommuner som näringsliv, civilsamhället 
och regionala aktörer. 
 
Vi vill använda digitaliseringens möjligheter för att förbätt-
ra för invånare, medarbetare och företag. Vi ska ligga i 
framkant av att ta till oss ny teknik och använda den rätt

Vi ska ta vara på hela kommunens möjligheter. Vi behöver 
planera för bostäder och utveckla områden även utanför 
centrum. Vi behöver utöka möjligheten till att ha stabil in-
ternetuppkoppling och vi behöver goda trafikförbindelser 
så att det är möjligt att bo och verka i hela Arboga kom-
mun.

Arboga kommun har ett unikt geografiskt läge. Vi ligger 
nära flera större städer vilket gör att vi har möjlighet att 
locka fler företagsetableringar. Vi kommer därutöver att 
verka för goda pendlingsmöjligheter vilket gör att det är 
enkelt också för den som arbetar i en större kommun att 
bo kvar i Arboga. 

Vår vision är att vi ska bli fler invånare i kommunen, så 
näringslivet kan rekrytera personal och så att vår välfärd 
utvecklas.
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 1 Andreas Silversten, Besiktningstekniker, 38 år 
 2 Sara Axelsson Gustafsson, Socionom, 48 år 
 3 Bo Molander, Säljare, 58 år 
 4 Lena Viborg, 69 år 
 5 Per Olov Lindqvist, Pensionär, 72 år 
 6 Kerstin Rosenkvist, Pensionär, 67 år 
 7 Joakim Rönnberg, Underhållskoordinator, 57 år 
 8 Helene Molander, Undersköterska, 53 år 
 9 Peter Weiderud, Kansliråd, 64 år 
10 Åsa Göransson, Kurator, 55 år 
11 Kjell Persson, Pensionär, 73 år 
12 Karin Cladin, Kantor, 70 år 
13 David Johansson, Tekniker, 21 år 
14 Berith Lång, 75 år 
15 Kjell Cladin, Kulturarbetare, 77 år 
16 Susanne Andersson, 61 år 
17 Lars Lindén, Hydrauliktekniker, 61 år 
18 Anna-Lena Rehnman, Restaurangbiträde, 63 år 
19 Edison Henriquez, Reklamutdelare, 33 år
20 Martina Fransson, 34 år 
21 Osman Caparoglu, 55 år 
22 Birgitta Nilsson, 66 år 
23 Karl-Bertil Eklund, Pensionär, 75 år
24 Simon Mård, Butiksbiträde, 22 år 
25 Björn von Walden, 69 år 
26 Joakim Sparv, Tryckare, 59 år 
27 Max Elgeby, Fd. Dataprogrammerare, 73 år 
28 Göran Stolpe, 71 år 
29 Stefan Carlsson, 73 år 
30 Börje Blomkvist, Pensionär, 77 år

Socialdemokraterna
i Arboga


