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Engagera dig i din kommun!
Vi bor i en fantastisk kommun i hjärtat av
Mälardalen med en oslagbar miljö och nära
till bra kommunikationer. En plats vi är stolta
över och som vi ska fortsätta utveckla samtidigt som vi bevarar och skyddar det som
är unikt.

Under mandatperioden har vi inlett ett långsiktigt arbete för att skapa en av Sveriges
mest välskötta kommuner.

Genom ett stort engagemang från oss invånare finns alla förutsättningar för att Strängnäs
kommun ska fortsätta att vara en attraktiv
plats för hela livet!

Vill du följa med på resan?

Vi Moderater ser helheten. Vi tar ansvar för
hela kommunen och vi är långsiktiga.

Vi har börjat lägga grunden!
Vi har i snart fyra år styrt vår kommun.
Fyra år är en kort period för att förändra och
utveckla. Det är med stolthet vi kan se tillbaka
på alla förbättringar som vi har beslutat om
och genomfört.
För att fortsätta denna positiva utveckling av
Strängnäs kommun hoppas vi på ditt stöd för
ett fortsatt moderat ledarskap.
Vi kan konstatera att med ett moderat
ledarskap så har vi lagt grunden till en fortsatt
positiv utveckling av vår kommun.
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Vi vill fortsätta göra den resan tillsammans
med dig!

Vi söker ditt stöd och engagemang för att vår
kommun också under de kommande åren ska
ha ett tydligt ledarskap och en stark majoritet.
Det krävs för att kunna ta kloka, långsiktiga
och ibland mycket svåra beslut.
På följande sidor beskriver vi kortfattat vad vi
kommer att arbeta för under de kommande
fyra åren. Läs och begrunda! Tycker du det
låter bra så hoppas vi att du lägger din röst på
Moderaterna i kommunvalet den 9 september.
Tycker du att vårt handlingsprogram och
våra visioner för Strängnäs kommun känns
spännande, så är du välkommen till oss i det
Moderata laget!

Starka besöksmål

Platser för möten

Smältdegel för företagande

De tre hamnarnas kommun

Dåtid och nutid

Historiska vingslag

Tillgängligt kulturutbud
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Helhet, Långsiktighet, Ansvar

Attraktiv arbetsplats

Med engagerade medarbetare
och ett bra samspel mellan
politiker och tjänstemän, så får
vi en väl fungerande kommun!
n Strängnäs kommun ska vara

en modern och attraktiv
arbetsplats.

Omtanke om framtida generationer
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Soliditet* Strängnäs

n Vi kommer verka för att våra
Lokalproducerad energi

kommunanställda ska ha en
god arbetsmiljö

n Vi vill höja våra anställdas

friskvårdspeng till 2 000:per år.

n Hög prioritet på att fortsätta

arbetet för att öka frisknärvaron hos våra medarbetare.
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Använda skatteintäkterna ansvarsfullt
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* Soliditet riksgenomsnittet Sveriges kommuner
* * Soliditet beskriver kommunens
finansiella styrka
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Robust och hållbar ekonomi

2017

Helhet, Långsiktighet, Ansvar
Vårt mål är att göra Strängnäs till en av
Sveriges mest välskötta kommuner att bo
och verka i. För att nå dit krävs kunskap,
engagemang och uthållighet samtidigt
som vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar.
Det behövs ett tydligt långsiktigt ledarskap,
med god kunskap om kommunal ekonomi
och där alla beslut tas utifrån ett långsiktigt
hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030
och de globala målen.

Vi går till val på att:
n Använda våra skatteintäkter ansvarsfullt.
n Bibehålla den kommunala skattesatsen.
n Ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter som skola och omsorg.
n Vår ägarstruktur och de kommunala
bolagens verksamhet ska långsiktigt
anpassas till våra förutsättningar och till
invånarnyttan.

Vi jobbar med målet att stärka kvalitén i våra
verksamheter med bibehållen skattenivå och
därmed effektivt använda våra skatteintäkter.

n Fortsätta skapa en robust och hållbar
ekonomi som stärker vår soliditet.

Fokus är att satsa på vår kärnverksamhet,
som skola och omsorg.

n Ha ett genomsnittligt överskott om minst
2 procent av skattenettot för att klara
framtida investeringar i skola och omsorg.

För oss Moderater är det av största vikt att
prioritera och långsiktigt ta ansvar för hela
kommunen och fortsätta att skapa ordning
och reda i ekonomin.

n Minska kommunkoncernens låneskuld.

n Fortsätta göra kloka effektiviseringar inom
den kommunala verksamheten.
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Trygghet i vardagen
Vi ser idag att det runt om i vårt land finns
allvarliga problem med brottslighet och
otrygghet.
Vi Moderater arbetar aktivt för att Strängnäs
kommun ska vara en trygg plats att bo,
besöka och verka i.
Du ska känna dig trygg där du bor, i skolan,
på tågstationen, när du väntar på bussen,
går på kvällen eller tar en löprunda.

Moderaterna är partiet för lag
och ordning.
Vi vill att alla ska känna sig trygga i Strängnäs
kommun och därför fortsätter vi arbetet med
att genomföra en lång rad trygghetsskapande
åtgärder.

Vi kommer att arbeta för att:
n Strängnäs ska ha fler lokala, närvarande
poliser, samt ha ett ökat samarbete mellan
skolan, sociala myndigheter och polisen.
n Skapa en säker och trygg miljö, genom god
planering vid nybyggnation och förbättringar
där så behövs.
n Göra platser som idag känns otrygga,
tryggare genom att bättra på och öka
belysningen samt se över vegetationen.
n Utsatta platser kameraövervakas.
n Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning,
motverka klotter och skadegörelse
n Sätta in kommunala ordningsvakter vid behov.
n Få fler vuxna på gator och torg kvällsoch nattetid gärna i samarbete med
föreningslivet.
n Tiggeriet kommer bort från gator och torg.
n Vi ska ha nolltolerans mot mobbing.
n Skapa förutsättningar för ett tryggt åldrande,
boende, vård och service.
n Minska utanförskapet, så att alla känner sig
delaktiga och tar eget ansvar.
n Ett nära samarbete med fastighetsägare och
byggbolag för att öka tryggheten.
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Upplyst och tryggt

Bättre belysning..
Trygg
service att lita på

Utsatta platser kameraövervakas

Nolltolerans mot nedskräpning

Levande och säker miljö

Samarbete mellan olika myndigheter
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Kultur för unga

Säker skolväg

I förskolan läggs grunden

En skola för kunskap
Kunskap är nyckeln till ett bra liv och vägen in
i det svenska samhället. Vi Moderater arbetar
för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar. Vi eftersträvar en
skola som gör det möjligt för barnen att
förkovra sig och växa. Målet är att alla elever
ska kunna klara vidare studier.
Alla som verkar inom skolan, elever, lärare,
skolledare och all övrig personal, har rätt att
ställa höga krav på förutsättningarna för lärandet. Det gäller hela vägen från förskola till
gymnasium och vidare till vuxenutbildningen.
Elever ska mötas av höga förväntningar på
egna insatser för sitt lärande, men ska också
kunna förvänta sig att möta kompetenta lärare
och ledare i en trygg och inspirerande miljö.
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Miljö och trygghet
Skolan ska vara en lugn och trygg arbetsplats med
ordning och reda. Alla skolor ska ha en fungerande
likabehandlingsplan för att motverka mobbning,
kränkande behandling och våld. Alla brott som
begås inom skolan ska polisanmälas.

Det fria valet

Möjligheten att välja olika skolor tycker vi i
grunden är bra. För alla elevers bästa ska vi
tillsammans, kommunala och friskolor, gemensamt
fortsätta stärka vår kommun som bildningskommun.

Lärare och ledare
Lärarnas erfarenhet, behörighet, utbildningsnivå
och engagemang är avgörande faktorer som
bidrar till en hög kvalitet i undervisningen. Vi ska ha
skolor som lockar duktiga och engagerade lärare
att söka sig till och stanna kvar i vår kommun.

Fokus på kunskap

Studenten – den ljusnande framtid

Lärare och övrig personal ska erbjudas trygga
attraktiva arbetsplatser, där rektorer har förutsättningar att agera som pedagogiskt närvarande
ledare.

Förskolan
Redan i förskolan läggs grunden för barnens
utveckling. Forskning visar att ett medvetet
pedagogiskt arbete med små barn förbättrar
deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och
räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig
för barn med läs- och skrivsvårigheter samtidigt
som den motverkar socioekonomiska skillnader.
En väl fungerande förskola ger alla barn, oavsett
bakgrund, förutsättningar till ett framtida bra liv.

Grundskolan
Kvalitetskraven på skolan måste höjas och
skolan måste noga följa upp och mäta resultaten.
Våra elever ska lämna grundskolan med
gymnasiebehörighet

Rätt att välja skola

Gymnasiet
Gymnasieskolan ska erbjuda möjligheter till att studera
både teoretiska och praktiska ämnen. Gymnasieskolorna måste se samhällets olika behov av kompetenser och var bristyrkena kommer att finnas. Det är
viktigt med ett aktivt stöd till våra elever så att de får
bästa möjliga förutsättningar att kunna välja sin väg
genom gymnasiet. Både våra ungdomar och samhället
blir då vinnare.

Skola 2023
Vi kommer med högsta prioritet stötta genomförandet
av utvecklingsprogrammet ”Skola 2023”

Moderaterna är partiet med kunskapsfokus,
där högsta kvalitet inom skolan är prioritering
nummer ett.
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En skola för kunskap

Vi kommer arbeta för att:
n Öka andelen behöriga lärare.
n Erbjuda attraktiva arbetsplatser för elever, lärare
skolledning och övrig skolpersonal.
n Ge alla lärare möjligheter till kollegialt lärande
och pedagogiskt utbyte.
n Utveckla och stärka elevhälsan.
n Ny teknik, främst digitalt baserad, ska användas för att effektivisera och öka lärandet.
n Aktivt verka för ett värdegrundsarbete med
kunskap och trygghet i fokus.
n Ha nolltolerans mot mobbing.
n Utveckla möjligheterna till utbildning under
loven (Lovskola).
n Införa möjlighet att erbjuda läxhjälp för alla med
behov.
n Utveckla läxläsningsmöjligheterna på fritids och
då gärna i samarbete med föreningslivet.

Starka kommunala alternativ
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Brett utbud av skolor

n Antalet erbjudna syskontimmar vid t.ex.
föräldraledighet eller arbetslöshet ökas.
n Gruppstorleken i förskolan ska understiga
svenskt genomsnitt.
n Klasstorleken i förskoleklass till årskurs 3 (F-3)
ska understiga svenskt genomsnitt.
n Öka kraven på deltagare i Svenska för
invandrare SFI.
n Fritids ska ha hög kvalitet och bra innehåll.
n Etablera ett bildningscentra med Thomasgymnasiet på en attraktiv stadsnära plats.
n Utöka utbytet av information och erfarenhet
mellan de kommunala skolorna och friskolorna.
n En spetsutbildning inom lärarutbildningen
förläggs till Strängnäs stad.
n Öka den dagliga fysiska aktiviteten för alla våra
elever.

Bygga vidare på bildningstraditionen

Tillgänglig kultur i natur

Aktiva mötesplatser för alla

Värna om biblioteksaktiviteter

Aktivt liv
Kultur
För oss Moderater är ett brett, livaktigt och
tillgängligt kulturutbud med fokus på mångfald av stor betydelse för såväl våra invånare
som för kommunens attraktionskraft.
Vi kommer därför att fortsatt värna om det
fina kulturliv som finns och i samarbete med
kommunens kulturaktörer fortsatta att
utveckla nya aktiviteter med fokus på att
nå alla åldrar.

Vi kommer arbeta för att:
n Fortsätta utveckla Mötesplatserna, som exempelvis Åkers Folkets Hus, i hela kommunen till
platser där alla kan mötas över generationsgränserna.
n Öka kulturskolans verksamhet i hela kommunen så att fler barn och ungdomar kan delta i
verksamheten.
n Värna om och ta vara på våra biblioteksverksamheter som viktiga mötesplatser med fokus
på folkbildning för alla åldrar.
n Etablera en kulturscen som samlokaliseras med
annan verksamhet.

Bättre belysning..
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Aktivt liv

Fritid

Vi kommer att arbeta för att:

Möjligheterna att idrotta, motionera och ha ett
aktivt friluftsliv är en del av en social samhörighet och nyckelfaktorer för en god folkhälsa.

n Fortsätta planerna på att utveckla Larslunda
till ett idrotts-, bad- och hälsocenter för
alla åldrar.

Vi Moderater tror på ett starkt föreningsliv i
Strängnäs kommun, där föreningarna bedriver
verksamhet för att alla ska ha en möjlighet
att ha roligt, må bra och utvecklas under hela
livet. Det ska vi värna om och tillsammans
fortsätta att utveckla.

n Skapa förutsättningar för ett jämställt och
varierat idrotts- och friluftsliv för alla i hela
kommunen.

Vi vill att alla utifrån sina förutsättningar och
utan hänsyn till kön, nationalitet, etnisk bakgrund, religion, ålder och sexuell läggning,
samt fysiska och psykiska förutsättningar,
ska ha möjlighet att vara med i verksamheter
som drivs av föreningar. Föreningslivet är en
mycket viktig del i vårt integrationsarbete.
Det är viktigt att fritidsverksamhet och motion
enkelt ska kunna kombineras med arbetstider,
pendling och andra åtaganden.

n Stärka samarbete mellan skolor och
idrottsföreningar, såväl under som efter
skoldagens slut. Detta för att öka barn och
ungdomars möjlighet att prova på olika
idrotter och motionsformer.
n Öka möjligheterna för invånarna att utan
tidsbokning få tillgång till kommunens olika
anläggningar och arenor för bredd- och
motionsidrott under vissa tider som anpassas
för att passa medborgarnas önskemål och
krav.
n Utveckla en digital plattform med all information
om kommunens arenor och anläggningar.
n Bra utegym och lekplatser på flera ställen i vår
kommun.
n Alla anläggningar och arenor ska vara trygga
och tillgängliga platser.
n Det ska vara lätt att med kollektivtrafik ta sig
till och från olika anläggningar och
arenor.
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Motion med fokus på folkhälsa

Bättre belysning..
xMöjlighet
att prova på olika idrotter

Varierande friluftsliv

Bättre tillgång
till kommunens
Lättillgängliga
sportanläggningar

Aktiva föreningar

Motion för alla invånare
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Aktivt liv

xTrygghet i vardagen

xTräffas och mötas

Livet som senior
Att bo i vår kommun ska kännetecknas av hög
livskvalitet när man blir äldre. I kommunen finns
företagare, föreningar och organisationer som
vänder sig till våra seniora invånare med ett
brett utbud av tjänster, aktiviteter och kulturarrangemang.
Vi vet att gruppen äldre ökar under de närmaste
åren och vi Moderater vill skapa bästa tänkbara
förutsättningar för livet som senior.
Valfriheten är viktig för oss Moderater och det
är en grundläggande trygghet att själv kunna
bestämma och välja leverantör av t.ex. hemtjänst.

Vi kommer arbeta för att:
n Det ska finnas ett ökat utbud av olika typer av
bostäder med varierande service när man en dag
vill sälja sin bostad eller ändra boendeform.
n Skapa trygghet i vardagen genom säkra
och trygga miljöer.
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n Skapa förutsättningar för ett jämställt och
anpassat idrotts- och friluftsliv genom hela livet.
n Våra anläggningar och arenor ska vara trygga
och tillgängliga för alla.
n Det ska vara lätt och enkelt att finna information
på kommunens webb.
n Få fler trygghetsbostäder i alla kommundelar
där äldre trivs, utvecklas och finner gemenskap.
n Erbjuda en högkvalitativ hemtjänst både i
kommunal regi och via privata entreprenörer.
n Den dag man behöver hjälp med att förändra sitt
boende ska vi ha god beredskap av äldreboenden med hög kvalitet. Dessa ska finnas i både
kommunal regi och via privata aktörer.
n Tillsätta en servicelots i kommunens kontaktcenter. En funktion som ska kunna hjälpa äldre
till information om vad som gäller service och
tjänster inom hela kommunen.

Boende för alla
Vi kommer att arbeta för att:

Attraktiv kommun
Vi Moderater ser mycket positivt på den
inflyttning vi har haft till kommunen under de
senaste åren.
Vi vill fortsätta skapa förutsättningar med
trygga boenden för alla åldrar och behov.

n Fortsätta vara en attraktiv kommun för byggbolag och exploatörer. Vi vill se en bra
blandning av olika typer av bostäder.
n Våra ungdomar ska ha bättre möjligheter att
hitta sin första bostad här i kommunen.
n Genom kommunens tomtkö öka utbudet av
villatomter i hela kommunen för de som vill
bygga själva.
n De som vill flytta från sin villa eller lägenhet,
ska finna ett utbud av bostäder som passar
alla åldrar.
n Få fler trygghetsbostäder i hela kommunen.
n När man
behöver hjälp i sitt boende ska vi
TRYGGHETSha en god beredskap av äldreboenden med
LARM
hög kvalitet. Dessa ska finnas i både kommunal regi och via privata entreprenörer.

Attraktiva lägen

Olika boendeformer

Boende för alla
15

Boende för alla

God samhällsplanering
Vi vill fortsätta utveckla vår kommun
och ha en god beredskap med
detaljplanelagd mark både för bostäder
och kommersiella verksamheter.

Vi kommer att arbeta för att:
n Fortsätta koncentrera och förtäta byggnationen kring våra två stationslägen,
Strängnäs och Mariefred. Inom dessa
stationsnära områden ska vi skapa
bostäder, service och arbetsplatser.

n Ge bra service och genom fortsatt digitalisering ska vi leverera snabba bygglovs- och
planprocesser. Enklare bygglov ska kunna
lämnas ”över disk” i vårt nya kontaktcenter.
n Uppmuntra exploatörer att skapa fler
moderna arbetsplatser och miljöer för
distansarbete på olika platser i vår kommun.
n Planerna på en stadscamping i Strängnäs
stad, norr om 55:an, ska fullföljas.
n Snarast möjligt se ett beslut hos Trafikverket om en utbyggnad av väg 55 genom
vår kommun. Väg 55 är den ”riktiga förbifart
Stockholm”.

n Skapa en fortsatt byggnation på landsbygden och vi stöttar alla initiativ för en
fortsatt bra service på landsbygden som
t.ex mötesplatser, bussförbindelser,
gång- och cykelvägar.

Nya attraktiva bostadsområden
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Ny stadscamping

Bygg ut 55.an – ”förbifart Stockholm”

Nationaldagsfirande

Språkvänner

Tillsammans

Integration i vår kommun
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. 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.
För oss Moderater i Strängnäs kommun är
integration en naturlig del av vårt arbete och
en viktig del i vår strävan att skapa en av Sveriges mest attraktiva kommuner.
Vi tycker det är mycket viktigt att se till att
våra nyanlända fort lär sig svenska. Vi ska förmedla kunskap om våra regler och seder och

ge en utbildning som så snabbt som möjligt
kan leda till ett jobb och egen försörjning.
Vi kommer fortsätta stötta alla initiativ från företag, föreningsliv och enskilda personer som
ökar och snabbar på integrationen.

Vi kommer arbeta för att:
n Alla nyanlända ska så snabbt som möjligt
lära sig svenska.
n Kommunen och samarbetspartner inom
föreningslivet ska informera om svenska seder,
bruk och regler.
n Lotsa våra nyanlända rätt så de på snabbast
möjliga sätt kan få ett arbete med egen
försörjning.
n I nära samarbete med företag, föreningsliv och
enskilda personer bjuda in till aktiviteter som
leder till snabbare integration.
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Boende för alla

Livet i vardagen
Många av våra invånare har sina arbetsplatser
utanför vår kommun. Vi är därför beroende av
väl fungerande och säkra kommunikationer,
så man kan planera vardagen på ett tryggt
sätt. Det betyder också att många efterfrågar
kommunal service även på andra tider än
dagtid.
Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla.
Det innebär att vi hela tiden måste jobba med
tillgänglighetsfrågorna.

Vi kommer att arbeta för att:
n Vårt nya kontaktcenter i kommunhuset ska
utöka sina tider då man kan få kommunal
service.
n Ge möjlighet till videosamtal kvällstid med
olika kommunala funktioner.
n Tydligt förbättra och förenkla vår kommunala
hemsida.
n Utveckla de digitala hjälpmedlen så att alla
invånare ska kunna uträtta fler tjänster och
få service via webben.
n Ständigt se över och behovsanpassa våra
lokala kommunikationer inom kommunen.
n Pendlingen med tåg mot Stockholm och
Eskilstuna ska fungera problemfritt. Det gäller
både för jobbpendling och när man vill besöka
de olika utbuden som finns i dessa städer.
n Verka för bredband till alla.

Bra pendlingsmöjligheter
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Effektiva bussförbindelser

Nya tåg med fler avgångstider

Torghandel mitt i sta´n

Fler P-platser

Fler
synliga
poliser...
Butiker
i långa
rader

Levande centrum

Rörelse i centrum

Bostäder i framtiden

Levande centra
Vi Moderater värnar våra viktiga centra och
kommer aktivt arbeta för att tillsammans med
det lokala näringslivet öka attraktionskraften
till nytta och nöje för våra invånare, aktörer
och besökare.

Vi kommer att arbeta för att:
n I nära samarbete med företagarföreningarna
utveckla och skapa levande centra i samtliga
kommundelar.

n Driva på bostadsutveckling och förtätning och
bebyggelse intill Strängnäs centrum. (Kv Bonden
intill Bengtssons parkering)
n Skapa förutsättningar för fler P-platser primärt i
Strängnäs stad och Mariefred.
n För införandet av en anpassad lokal trafik med
mindre fordon mellan och inom våra olika områden.
n Få fler solcellsstyrda papperskorgar i vår kommun.
n Ta fram inbjudande och informativa skyltar runt
om i våra tätorter, som pekar ut intressanta och
besöksvärda platser.
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Brett miljö- och klimatarbete
Vår kommun är 97 000 hektar stor med
många stora och små vattenytor där Mälaren
är den dominerande med 44 mil strand. Vi har
en vacker natur med stora skogsområden och
vi har våra större och mindre orter där närmiljön är viktig för livskvaliteten.

Miljölöftena finns inom en rad olika områden
som kommunikationer, återvinning och
avfall, energiminskning och digitalisering,
kommande samhällsplanering, snyggt
och tryggt.

Vi ska tydligt anamma och på olika sätt
premiera ny teknik som kan ge våra kommande generationer ett bra samhälle att bo och
leva i.

Hela listan med våra miljölöften
finner du på vår webbplats...

Vi ska fortsätta jobbet för att Strängnäs ska
bli en riktigt miljösmart kommun.
Miljöarbetet känner inga gränser och därför
kommer vi fortsätta vårt arbete med att säkra
vår miljö för framtida generationer.
Vi vill se att Strängnäs kommun är fossilfri år
2030 samt klimatneutral år 2040.
Vi vill se en solcellspark vid Larslunda i syfte
att visa upp solelens möjligheter. Den el som
produceras ska kunna nyttjas av Larslunda
idrottsplats.
Vi har under den här mandatperioden startat
resan för att bli en av landets bästa miljökommuner. Det arbetet kommer vi fortsätta och vi
vill med alla invånares hjälp under kommande
mandatperiod uppfylla en lång rad miljölöften.
Vi ska fortsätta jobbet för att Strängnäs ska
bli en riktigt miljösmart kommun.
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https://moderaternaistrangnas.com

Vi kommer att arbeta för att:
Några exempel från listan
n Vi vill se fler mindre fordon i kollektivtrafiken
som ett komplement till nuvarande bussar.
n Uppmana fler att cykla till skolan, jobbet eller
tåget. Utbyggnad av cykelbanor enligt
cykelplanen i den takt ekonomin tillåter.
Initiera cykelpooler vid stationerna. Fler säkra
cykelparkeringar.
n Uppmuntra bl.a. hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att starta bilpooler och cykelpooler.
n Laddstolpar för elbilar vid våra stationer.
n Sänka hastigheterna på vissa gator och vägar.
n Vidareutveckla färgsorteringen av våra
sopor.
n Informationskampanj kring modern reningsteknik för enskilda avlopp.

Mer solenergi

Klimatneutral kommun 2040

Utbyggnad av cykelbanor

Agenda 2030

Sänkt hastighet – bra för miljön

Tillgänglig återvinning

Fortsatt utveckling av sopsorteringen

Boende för alla

Närodlat – spar energi

Boende för alla

Fler laddstationer
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Södertälje

Företagsklimat och turism
Strängnäs kommun har ca 35 000 invånare
och vi bor på en yta om 97 000 hektar.
Många av oss driver eller arbetar på ett lokalt
företag.
Det ska vara enkelt att hitta etableringsbar
mark, få sin personal att ta sig till och från
jobbet och det är viktigt att kontakterna med
kommunen fungerar smidigt.
Vi ska använda vårt geografiska läge i hjärtat
av Mälardalen, vårt breda näringsliv och våra
många besöksmål för att tillsammans med
alla aktörer skapa attraktionskraft.
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Moderaterna är ett parti som
förstår den lokala företagaren
Vår ambition är att Strängnäs kommun ska
vara en av de bästa platserna för entreprenörer och företagare att driva sin verksamhet i! Vi är många företrädare som själva
har egen erfarenhet av vad det innebär att
driva och äga företag vilket vi tror är viktigt
för att förstå företagarens vardag.
Vår ambition är ett företagsklimat i toppklass och vi har gjort en resa den senaste
mandatperioden men vi har mycket mer att
ge! Nästa resa är att etablera arbetet med
attraktionskraft 2023 där vi tillsammans
bygger en riktigt stark destination till glädje
för invånare, företagare och besökare. Vi
Moderater vill leda den resan!

Bild ?

Mångfald av företag

Levande lantbruk

Aktiva företagare

Turism och
destinationsutveckling

Vi kommer arbeta för att:

Med sitt läge i hjärtat av Mälardalen med sin
fantastiska natur, sitt breda kulturella utbud,
kreativa företagaranda och stora möjligheter
till ett varierat friluftsliv i hela kommunen, har
Strängnäs ett starkt varumärke bland såväl
besökare som kommuninnevånare.

n Driva på utvecklingen av vårt kontaktcenter med kundservice i nationell
toppklass. Vi gör det genom att kommunen tar på sig ledartröjan och tillsätter en
destinationssamordnare som bl:a får
i uppdrag att leda vårt destinationsråd.

Turismen är en viktig näring för kommunen och
tillsammans med ett aktivt näringsliv är detta de
viktigaste resurserna för att såväl bevara som
att fortsätta utveckla ett levande samhälle.
Vi Moderater vill med ett långsiktigt och nära
samarbete mellan kommunen, företagarna,
kulturaktörer och ideella föreningar fortsätta att
utveckla turism- och besöksnäringen i kommunen till att omfatta aktiviteter under hela året.

n Tillsätta en näringslivsansvarig. En tydligt
utpekad funktion som ska ha till uppgift
att i nära samarbete med näringslivet
utveckla förutsättningar för företagandet i
kommunen.

FORTS...
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Företagsklimat och turism

Vi kommer arbeta för... (forts)
n Ett bra samarbete mellan kommunen och
näringslivet främjar företagandet och skapar
tillväxt. För att ytterligare stärka samarbetet
avser vi att bilda ett näringslivsråd.
n Strängnäs kommun ska ses som ett attraktivt
komplement till Stockholm, för företag som vill
etablera verksamhet utanför huvudstaden.
n Stärka politikers och tjänstemäns attityder
och förståelse för hur det är att vara företagare
genom ”prova mitt jobb dagar”.
n Skapa ökat intresse för Ung Företagsamhet
i skolan, både på gymnasiet och på grundskolan, eftersom vårt näringslivs livskraft
och framtid hänger på våra unga.
n Stärka servicen till företagen genom utveckling av DUKAT-bord. (Företagaren får under
ett möte samtidigt träffa samtliga handläggare
som jobbar med aktuellt ärende. Få svar på alla
frågor under ett och samma möte)
n Införandet av avgiftsdebitering efter utförd
kontroll. (Idag sker debitering i förskott vid
t.ex. livsmedelskontroll)
n Stärka informationen till våra invånare och
företagare genom en ny kraftfull webbplats
och starta med kvällsöppna videomöten för
de företagare som vill komma i kontakt med
kommunen.
n Etablera attraktivitetshubbar för invånare,
företagare och besökare vid våra resecentra.
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n Säkerställa mark för små verksamheter på
flera platser i kommunen.
n Tillsammans med aktörer kunna erbjuda
bredband till alla.
n Stötta initiativ från olika aktörer som vill medverka
till att stärka besöksnäringen i hela kommunen
n Stärka destinationsutvecklingen och därmed
öka attraktionskraften för Strängnäs kommun
i samverkan med kommuner i vår närhet.
n Aktivt verka för vackra utemiljöer med ordning
och reda samt prydliga och städade centra i
hela kommunen. Detta för att stärka tryggheten
samtidigt som det medverkar till en välkomnande
miljö för såväl besökare som invånare.
n Skapa välkomnande infarter med enhetliga
informationstavlor, även digitala, till alla delar av
kommunen.
n Ta till vara på och marknadsföra vår gedigna
historia, som på olika sätt finns representerad
inom hela kommunen mot såväl invånare som
besökare.
n Etablera attraktiva och tillgängliga husbilsparkeringar i hela kommunen.

Vi Moderater vill utveckla turism- och
besöksnäringen i kommunen till att
omfatta aktiviteter under hela året.

Vasaspelen

Arsenalen

Korv- och Brödfestival

Foodtruckfestival

Kultur i parken

Vikingafestival

Fantastisk natur

Brukshistoria

Strängnäs
kommun

Ångans dag
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Våra kandidater till
kommunfullmäktige

1 Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande/
landsbygdsentreprenör, Stallarholmen
2 Magnus Stuart, entreprenör, Mariefred
3 Maria Ehrnfelt, registrator, Stallarholmen
4 Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör, Strängnäs
5 Linda Strand, avdelningschef, Strängnäs
6 Sixten Skullman, verkstadsägare,
Åkers Styckebruk
7 Anniqa Kronqvist, egen företagare,
Stallarholmen
8 Charlotte Breyer, VD/marknadskommunikatör,
Strängnäs
9 Gunnar Boman, kommunikatör, Mariefred
10 Kenneth Larsson, ingenjör, Strängnäs
11 Rabie Aldeeb, integrationssamordnare,
Strängnäs
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12 Anncharlotte Nilsson, kanslichef, Mariefred
13 Jan Heiniö, ekonom, Mariefred
14 Thore Berggren, journalist, Strängnäs
15 Tommy Strand, civilekonom, Strängnäs
16 Kerstin Dahlström, redovisningskonsult,
Strängnäs
17 Lukas Niemi, studerande, Mariefred
18 Jan Leiding, national account manager,
Strängnäs
19 Inger Jansson, administrativ assistent,
Stallarholmen
20 Diana von Rosen, rektor, Åkers Styckebruk
21 Christina Klingspor, beteendevetare/HR,
Mariefred
22 Carl Lagergren, studerande, Strängnäs

23 Lars Larsson, företagskonsult, Strängnäs
24 Donald Wedel, örlogskapten, Strängnäs
25 Barbro Hedengren, koordinator, Mariefred
26 Bengt Hedengren, civilingenjör, Mariefred
27 Tony Raitis, entreprenör, Mariefred
28 Nils Gunnar Westerberg, redaktör, Strängnäs
29 Björn Sundfeldt, hamnkapten, Mariefred
30 Henrik Mörner, key account manager,
Strängnäs

36 Ewa Thalén Finné, ekonom/riksdagsledamot,
Mariefred
37 Viktor Lundberg, studerande, Mariefred
38 Lilian Lagergren, larmoperatör, Strängnäs
39 Lasse Norin, kriminalinspektör, Strängnäs
40 Stefan Behrnetz, fil dr, Mariefred
41 Birgitta Öberg Boman, konsult, Mariefred
42 Robin Karlsson, systemutvecklare, Strängnäs
43 Per Hildebrand, leg lärare, Åkers Styckebruk

31 Jan Mimer, jur kand, Strängnäs

44 Hans Andersson, ingenjör, Stallarholmen

32 Stefan Hilmersson, projektledare, Strängnäs

45 Lennart Ahlström, guldsmed, Mariefred

33 Bibbi von Schéele, fd förskolechef/rektor,
Åkers Styckebruk

46 Eva Sevdin, ekonomiassistent,
Strängnäs

34 Bengt Karlsson, fd polis, Stallarholmen

47 Lennart Sevdin, elinstallatör,
Strängnäs

35 Aestan Orstadius, agronom, Strängnäs

48 Nozhan Nikzad, statsvetare,
Strängnäs

Foto: Nils Eriksson, Jacob Högfeldt, Magnus Stuart och Jan-Erik Ander. Tryck: LaserTryck, 2018
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Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social
rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt
eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.
Vi vill förbättra integrationen, korta köerna i vården
och ta krafttag mot kriminaliteten.

STRÄNGNÄS KOMMUN
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