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Ett friare,  
tryggare och  
starkare Västerås 
Moderaterna står upp för frihet, äganderätt och självbestämmande. 
Det är fria människor i samverkan som bygger ett starkt och stabilt 
samhälle. Det är därför oerhört viktigt att de grundläggande funk-
tionerna i vårt gemensamma samhälle fungerar när du behöver 
stöd. Då ska du kunna lita på att tryggheten finns där och att dina 
skattepengar har använts till rätt saker. Västerås ska stå starkt när 
det verkligen behövs. 
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Vi vill att Västerås ska vara en stad 
där frihet och utveckling kombineras 
med trygghet och ett starkt civilsam
hälle. Din skatt ska sänkas i grad visa 
finansierade steg. Du ska ha möjlig
het att äga din egen bostad och som 
hyresgäst hos Mimer friköpa din 
lägen het eller som villaägare friköpa 
din tomträtt. 

Västerås ska bli Sveriges bästa 
stad för företagare. En stad där det är 
enkelt att etablera sig, driva verksam
het och vara med på kommunala upp
handlingar. Du ska mötas med 
res  pekt och intresse även 
om du är småföretagare. 

Universitetsstaden
Västerås är staden där 
forskning och utveck
ling tas tillvara. En stad 
med en energi för sörj
ning som fungerar och 
levererar tillräckligt med 
el för att klara  nyetableringar. 
En stad som är ett logistiknav i Mälar
dalen och som har tillgång till alla fyra 
transportslag. Naturligtvis ska vi även 
utveckla vår flygplats. 

Västerås är din stad, även om du 
bor på landsbygden. Du ska ha valfri
het att bo där du önskar, även om det 
innebär att du behöver ha bil för att 
transportera dig till jobb eller inköp. 

Utbildningen i Västerås ska ha fokus 
på kunskap, valfrihet och studiero, 
från förskolan genom grundskolan 
och gymnasiet upp till universitetet. 
Västerås ska vara en stad där det är 
bra att bli gammal. Äldreomsorgen 

ska bemöta alla på ett professionellt 
och värdigt sätt. Du ska ha rätt att 
välja omsorg oavsett var i Västerås 
du bor. 

Det ska finnas gott om bostäder 
av olika slag i hela kommunen och vi 
ska bevara tillräckligt av de park och 
grönytor som behövs för rekreation 
och som fungerar som gröna lungor 
i staden. Västerås ska vara en trygg 
stad. Du ska inte behöva vara rädd för 
våld eller rån, oavsett var du bor. En 
stad där du kan lita på att politikerna 

gör sitt yttersta för att du ska 
vara så trygg som möjligt. 

I Moderaternas Västerås 
är det de kriminella 
som ska sitta inne.

Vi vill att  Västerås 
ska ha en  ekonomi i 
balans, som inte  vältrar 

över skulder på barn 
och barnbarn. Det inne

bär att vi vågar prioritera i de 
kommunala verksam heterna och 

 investeringarna.  Lokaler, som lång
siktigt behövs för  stadens verksam
het, ska ägas av  staden. Vi vill skärpa 
 kraven för att få  bidrag och för ett aktivt 
deltagande i  arbetsmarknadsåtgärder. 
Vi vill ha en stad där  ansträngning 
lönar sig och där den som kämpar 
också ska erbjudas chanser, oavsett 
bakgrund. I  Moderat er nas Västerås är 
det  viktigaste vad du gör, inte varifrån 
du kommer. 

Elisabeth Unell, gruppledare (M)
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Krafttag mot 
otryggheten

4

Alltför många västeråsare känner sig otrygga. Det leder till att 
många begränsar sina liv och inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. 
Kvinnor och män, ung som gammal, ska kunna gå ut på kväll en utan 
att känna sig rädda. Det krävs ett mentalitetsskifte kring trygghets
frågorna, där nolltolerans mot brott råder. Flera i Västerås måste 
ta ansvar och säga ifrån om de ser eller hör kränkningar eller våld. 
Störande personer ska portas från offentliga byggnader. För ett 
tryggt Västerås krävs både förebyggande och akuta åtgärder.

För att uppnå ett tryggt Västerås krävs samarbete mellan familj, 
polis, civilsamhälle, skola, region, näringsliv och med alla invånare. 
Reformer behöver ske både på statlig och lokal nivå för att Västerås 
ska bli en tryggare plats att vistas och bo i. Västerås ska bli en 
försökskommun för informationsutbyte mellan olika myndigheter 
för att motverka kriminalitet.

Förtryckande klanstrukturer och gängkriminalitet ska kartläggas 
och motverkas i samverkan med andra myndigheter. Drogförsäljning 
är en stor intäktskälla och inkörsport till kriminella gäng, skadar 
människors liv och förekommer idag till och med öppet på våra 
gator. Elever ska ha rätt till en drogfri miljö i förskolor och skolor.  

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; införa fler ordningsvakter i hela kommunen
 ; sätta upp fler trygghetskameror och värmekameror  
vid skolor och skolgårdar

 ; anställa fler fältarbetande socialsekreterare och utöka 
den sociala insatsgruppen

 ; förbättra belysningen på otrygga och brottsutsatta  platser
 ; stoppa utbetalningarna av bidrag till organisationer  
som inte vilar på demokratisk grund

 ; inrätta en trygghetscentral
 ; låta narkotikahundar genomsöka fritidsgårdar, förskole
gårdar och skolor

 ; arbeta för fler trygghetsvandringar
 ; återta Vasaparken
 ; verka för att öka den polisiära närvaron och bli pilot
kommun för visitationszoner

 ; utveckla särskild avhopparverksamhet för ungdomar  
i kriminella gäng



 ; införa att polis och socialtjänst kontaktar 
vårdnads havare inom 24timmar när en 
ungdom misstänks för brott

 ; förstärka arbetet mot hederskultur, 
exempelvis hedersrelaterat våld och 
barnäktenskap

 ; trygghet ska vara ett uppdrag för alla 
styrelser och nämnder att arbeta med.
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”Kvinnor och män, ung som gammal, ska kunna gå ut 
på kväll en utan att känna sig rädda.”
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Mer kunskap 
och ordning  
i skolan
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Förskolan lägger grunden för barnens framtida skolgång. Mindre 
barngrupper ökar möjligheten att se till varje enskilt barn och dess 
behov. Alla förskollärare och lärare ska ha rätt utbildning och goda 
kunskaper i svenska språket.

I Västerås ska skolan fokusera på kunskap, trygghet och studiero. 
Vi har nolltolerans mot dåliga skolor och mot mobbning. Varje elev 
ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen och klara skolan 
med minst godkända betyg. Det behövs exempelvis fler special
lärare. Tidiga insatser gör störst skillnad. Därför behövs lovskola, 
läxhjälp och liknande insatser för att ge elever ytterligare chans att 
nå sina kunskapsmål. Fritidshem ska uppmuntra till skolarbete och 
läxläsning. Ingen elev ska behöva bromsas i sin utveckling.

En gymnasieexamen är en förutsättning för att bli anställningsbar 
och programmen behöver därför bättre matcha arbetsmarknadens 
behov. Vi anser att det ska vara möjligt att komplettera studier i 
efterhand om en västeråsare vill byta bana senare i livet. Vi vill 
kvalitetssäkra vuxenutbildningen och ställa högre krav på utförarna. 
Västerås stad ska ha ett nära samarbete med vårt nya universitet, 
MDU, kring forskning och utveckling.

”I Västerås ska skolan fokusera på 
kunskap, trygghet och studiero.  
Vi har nolltolerans mot dåliga 
 skolor och mot mobbning.”
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Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; flera ska kunna välja förskola och skola nära hemmet
 ; barngruppernas storlek i förskolan ska följa Skol
verkets riktmärke

 ; genomföra oanmälda tillsynsbesök och utvärdera 
kvaliteten

 ; inget barn ska lämna lågstadiet utan att ha lärt sig 
läsa, skriva och räkna, vilket kräver fler undervisnings
timmar i matematik, svenska och engelska

 ; förstärka Studie och Yrkesvägledningen på grund
skolan så fler gör val som leder till vidareutbildning 
eller arbete

 ; erbjuda gymnasieprogram som matchar arbets
marknadens behov

 ; samtliga skolor ska ha ett förberett arbetssätt kopplat 
till högpresterande elever

 ; nationella prov ska samrättas och bedömas av annan 
lärare än elevens egen

 ; ställa krav på god svenska vid nyanställning
 ; införa karriärtjänster för förskollärare och fritids
pedagoger

 ; tydligt stödja lärare och rektorer i beslut för ökad 
 ordning och reda i skolan

 ; det ska vara gemensamma ordningsregler för alla 
kommunala skolor

 ; införa högre lön för legitimerade lärare som arbetar  
på utsatta skolor

 ; säkerställa elevernas rätt att välja mellan friskolor  
och kommunala skolor

 ; det alltid ska finnas tillräckligt med skolor och förskolor 
på nya och befintliga områden, exempelvis ny hög
stadieskola i Barkarö och fler förskolor på öster

 ; motverka särskolans brist på lokaler och garantera 
fortbildning för personalen.
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Minskat  
utanförskap  
– att gå från 
 bidrag till jobb
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Arbete och självförsörjning är avgörande för att kunna  lämna 
ett utanförskap. Bidragsberoendet måste brytas och det ska  alltid 
löna sig att arbeta. Det behövs nya och enklare vägar in på arbets
marknaden och integrationen av nyanlända ska ske snabbare. 

Vi vill införa Boråsmodellen i Västerås, som handlar om att kom
munen samarbetar med Arbetsförmedlingen för att lyfta  människor 
från bidragsberoende till ett lönearbete. Det gör att fler arbetar och 
fler betalar skatt. 

Det behövs tidig information om utbildning i bristyrken. Dess utom 
krävs högre kvalitetskrav och heltidsstudier på Svenska för invandrare 
(SFI). Introduktionsprogrammen ska vara på heltid och individ
anpassas. Alla som kommer till Västerås ska få tydlig  in fo rma tion 
och utbildning om det svenska samhället.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; kräva heldagsaktivitet/praktik med jobbfokus och 
 obligatorisk närvaro för att få försörjningsstöd

 ; införa ett mentorsprogram för nyanlända västeråsare 
kopplat till tidigare yrkeserfarenheter

 ; införa motsvarigheten till UFföretag för nyanlända  
som vill starta eget

 ; Västerås endast ska stödja de som har uppehålls tillstånd
 ; införa rutiner med hembesök hos de som får försörjnings
stöd

 ; ställa högre kvalitetskrav på SFI och på att det ska  
vara heltidsstudier

 ; säkerställa att alla som kommer till Västerås får tydlig 
information och utbildning om det svenska samhället.

”Arbete och självförsörjning är  avgörande 
för att kunna  lämna ett utanförskap. 
 Bidragsberoendet måste brytas och  
det ska  alltid löna sig att arbeta.”
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Stöd när den 
egna kraften  
inte räcker till

Moderaternas mål är fria och oberoende västeråsare. För att 
upp nå detta behöver samhällets stöd utformas på sådant sätt 
att insatserna leder till självförsörjning och egenmakt. Samhällets 
stöd måste komma snabbare och när det ges måste resultatet 
av in satserna bli bättre. Det är oerhört viktigt att de som behöver 
stöd får det och att allt bidragsfusk stoppas så att resurser inte 
slösas bort.

Socialtjänsten ska fungera som skydd och stöd för utsatta barn. 
Kunskapen om barn som far illa måste öka och staden ska se till 
att alla verksamheter orosanmäler. Våld och  utsatthet på grund av 
sexuell läggning, könsidentitet eller etnicitet får  aldrig  accepteras 
och all form av hedersrelaterat förtryck måste  stoppas. Miss
brukare ska ges stöd för att kunna bryta sitt missbruk. I många fall 
är samarbetet med civilsamhället en förut sättning för att lyckas. 
De som får sin bostad via socialtjänsten aktivt ska söka sig till 
den ordinarie bostadsmarknad.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; flytta våldsutövaren från kommunen och inte den  
som blir utsatt

 ; öka fokus på medföljande barn till våldsutsatta  
eller våldsutsatta barn

 ; underlätta åtal av våldsutövare genom att social
tjänsten ser till att bevisning säkras

 ; utöka och förebygga samarbete kring riskelever  
mellan familjen, skolan och socialtjänsten

 ; utöka samarbetet med Region Västmanland gällande 
barn och ungdomar som bland annat behöver stöd 
från BUP

 ; minska handläggningstiderna för verkställande  
av öppen vårdsinsatser

 ; mer vård ska ske på hemmaplan av vuxna missbrukare 
inom öppenvården

 ; ingen ska behöva vara uteliggare
 ; se över arbetet kring rekrytering, uppföljning och 
 samarbete med familjehem

 ; genomföra ”Bostad först” för de som står långt ifrån 
bostadsmarknaden

 ; motverka prostitution, ”sugardejting”, sexuellt ut
nyttjande och ungdomars utsatthet. 
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En äldre- 
omsorg  
att lita på
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Äldreomsorgen i Västerås måste bli bättre. Efter att ha betalat 
skatt och arbetat ett helt liv förtjänar västeråsarna högsta möjliga 
livskvalitet på ålderns höst. Livskvalitet betyder olika saker för olika 
personer, därför är valfriheten viktig.

Vi behöver stärka rätten för äldre att välja äldreboende och säker
ställa att det finns flera olika utförare att välja mellan. Vi vill därför 
införa det vi kallar för äldrepeng, där makten flyttas från systemet till 
dig. Valfrihet ska råda inom hemtjänsten, dag som natt och oavsett 
om du bor i centrala Västerås eller på landsbygden.

Vi vill att det byggs olika kombinationer av lägenheter, trygg
hetsboende, servicehus och äldreboende i närheten av varandra. 
Om en partner blir sjuk medan livskamraten är frisk kan det, utöver 
parboendegarantin, vara bättre för båda att kunna bo i anslutande 
boenden än tillsammans på ett äldreboende.

Personalens insatser måste lyftas och det måste finnas utveck
lingsmöjligheter och karriärvägar. Äldreomsorgen ska vara en 
arbets plats präglad av yrkesstolthet, trivsel och bra arbetsvillkor. 

Kvalitet och medicinsk säkerhet måste få större fokus inom 
äldreomsorgen och bland annat måste personalens kunskaper i 
svenska språket säkerställas. Utbildningsinsatser måste göras till 
exempel inom demensområdet. Staden måste också tillsammans 
med Region Västmanland utveckla god och nära vård. 

Många äldre är ensamma och socialt isolerade. Vi vill se över 
möjligheten att anställa ungdomar till stadens äldreboenden och 
mötesplatser under helger och sommarlov. Tanken är att ung
domarna ska ordna aktiviteter och umgås med de äldre som ett 
sätt att öka kvaliteten i de äldres tillvaro.

”Efter att ha betalat skatt och 
 arbetat ett helt liv förtjänar 
 västeråsarna högsta möjliga 
 livskvalitet på ålderns höst.”
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Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; ge äldre rätt att välja äldreboende – införa äldrepeng
 ; bygga fler trygghetsboenden och kombina tioner av 
boenden

 ; införa en boendegaranti för äldre som har många  
 hemtjänsttimmar

 ; införa karriärtjänster för personalen inom  äldre omsorgen
 ; ställa språkkrav i svenska vid nyanställning
 ; anställa ungdomar som komplement till  ordinarie 
 personal under helger

 ; beställa ett demensboende där hälften av  personalen 
är utbildade inom demens

 ; återinföra den nylagade maten inom hem tjänsten
 ; säkerställa valfriheten på landsbygden genom rätten 
att välja hemtjänst

 ; återinföra anhörigstöd i hemmet
 ; ingen ska behöva vänta två timmar vid  trygghetslarm.
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Ökad frihet  
för personer  
med funktions-
nedsättning

Alla ska kunna delta i samhällslivet utifrån sina  förutsättningar. 
Kvaliteten och tillgången till viktiga insatser för personer med 
funktionsnedsättning, såsom daglig verksamhet eller  personlig 
assistans, får vi aldrig tumma på. 

Familjer som söker stöd för att de har ett barn med funktions
variation, som ännu ej är diagnostiserat, behöver kunna få ett bättre 
stöd under den tidsperiod som diagnostiseringen tar. Detta kan 
vara i form av avlösare, kontaktperson eller familjestödjare. Vidare 
ska extra stödresurser kunna anslås i skolan, under samma period, 
baserat på lärare och föräldrars gemensamma bedömning.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; skapa fler praktikplatser och uppmuntra fler sociala 
företag

 ; införa Lagen om valfrihet (LOV) på fler områden
 ; bejaka ny teknisk utrustning som underlättar  vardagen
 ; säkerställa tillgången till gruppboenden och kort tids
boende

 ; införa jourtelefon för handläggning av akuta beslut  
och behovsprövning

 ; införa en lotsfunktion för att underlätta kontakter med 
alla myndigheter

 ; säkerställa tillgången till fritidsaktiviteter och mötes
platser för alla

 ; alla barn ska, så långt det är möjligt, fritt kunna välja 
skola.

”Alla ska kunna delta i 
 samhällslivet utifrån sina 

 förutsättningar. ”

12



13

07
En ren och 
 fossilfri stad

Många västeråsare gör idag värdefulla insatser genom att 
exempelvis köra elbilar, installera solpaneler och värmepumpar. 
Att värna vår miljö och vårt klimat är att ta ansvar. Ett ansvar som 
gäller både för dagens och kommande generationer. Utsläppen 
måste minska och människors aktiva val för att agera miljövänligt 
ska underlättas. Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska också 
underlättas för företag som agerar miljövänligt genom exempel
vis lägre avgifter. Avfall ska hanteras utifrån avfallstrappan och 
återanvändningen ska öka.

Alla måste ta ansvar för att minska nedskräpningen. Västerås 
ska vara en ren stad som hindrar oseriösa aktörer att etablera 
sig vilket exempelvis skedde vid Skultunatippen.

Framtidens elförsörjning ska vara fossilfri. Kärnkraften ska 
därför finnas kvar och utvecklas. Vi moderater vill stärka Västerås 
som nav för kärnkraften i Sverige och se till att det finns tillräcklig 
kapacitet för kraftöverföringen. Teknikutvecklingen möjliggör för 
Västerås att vara en miljö och klimatkommun i framkant.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; underlätta för elbilar, med exempelvis fler laddstationer
 ; främja utveckling av ny energi och miljöteknik genom 
att underlätta för testbäddar

 ; hämta fler avfallstyper vid hushållen, till exempel plast
 ; införa ett jouröppet återbruk
 ; minska matsvinnet, upphandla säsongsbaserad mat 
och ställa krav på djurskydd, enligt svensk  lagstiftning, 
vid inköp av kött

 ; säkerställa dricksvattenförsörjningen med åtgärder  
för att begränsa kemikalier som PFAS och läke medels
rester

 ; förbättra vattenkvaliteten i Mälaren och Svartån
 ; minska förekomst av mikroplaster genom exempelvis 
minskad användning av konstgräs vid rondeller och 
lekplatser

 ; vårda skyddade naturområden och bekämpa skade
djur och invasiva arter

 ; utveckla ny kärnkraft genom exempelvis SMRteknik.
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Fler växande 
 företag
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Vårt mål är att Västerås ska bli Sveriges bästa stad för företagare. 
Det är företag som skapar jobb och ger förutsättningar för vår 
gemen samma välfärd. En mångfald av företag med stabil utveckling 
och god lönsamhet skapar tillväxt i Västerås. De största hoten mot 
detta är onödiga regler och byråkrati samt den utbredda otrygg
heten. Detta måste kartläggas och åtgärdas i samverkan med polis.

Attityd, kunskap och servicenivå är viktigt för företagens vilja att 
etablera sig och stanna kvar i Västerås. Företag behöver fungerande 
infrastruktur, arbetskraft, minskad byråkrati och en tryggare stad. 

Idag fastnar många företag i långa handläggningstider utan att 
få tydliga besked. Västerås stad ska vara serviceinriktad och ge 
snabba besked med hjälp av tydliga servicegarantier. ”En väg in” 
kan hjälpa företagare att komma till rätt person inom kommunen 
för exempelvis hjälp med tillstånd eller för att hitta mark och lokaler. 
Västerås stad ska alltid arbeta för att möta företagens förslag och 
behov. Exempelvis som att förverkliga vision Finnslätten.

Västerås stad ska ha tillräcklig kompetens för att kunna planera,  
genomföra, följa upp och utvärdera alla upphandlingar. Dessa 
be höver också bli rättvisare, tydligare och mer uppföljnings bara. 
 Genom valfrihetssystem (LOV) får västeråsaren möjlighet att  välja 
utförare oavsett storlek på plånboken och dessutom får flera 
 chansen att förverkliga drömmen om att starta sitt eget företag. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; ge alla nämnder i uppdrag att se över hur de kan förenkla 
och underlätta för företagen i Västerås

 ; ta fram en etjänst med länkar till vilka tillstånd som nya 
företag kan behöva

 ; införa servicegarantier som kan gälla exempelvis 
bygglov, miljötillstånd, etableringsbar mark och övriga 
tillstånd

 ; se över stadens avgifter i syfte att göra dem enklare  
och tydligare kopplade till stadens arbetsinsats. Avgifter 
ska debiteras först efter utförd insats

 ; dela upp upphandlingar så att fler företag, kan lägga 
anbud

 ; införa utmaningsrätt så att företag kan utmana kommunen 
inom olika områden
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 ; alla krav i upphandlingar ska vara 
uppföljningsbara och lätta att förstå 

 ; införa LOV på fler områden, det vill 
säga fri etable ringsrätt med kvalitets
krav

 ; genomföra utbildning för politiker och 
tjänstemän för att öka förståelsen för 
företagens villkor

 ; främja ny teknik genom att under
lätta med testbäddar för företags 
utvecklings projekt

 ; säkerställa att Västerås stad inte 
 bedriver osund konkurrens

 ; se till att det finns god planberedskap 
för industri mark och verksamhets
lokaler

 ; kartlägga och samverka med företag 
och ställa hårdare krav på Arbetsför
medlingen för att klara kompetens
försörjningen

 ; underlätta för fler turistföretag genom 
en turist översiktlig planering.
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Det ska gå att 
göra karriär  
i Västerås

16

Det ska vara möjligt att arbeta ett helt yrkesliv i Västerås stad, 
fortbilda sig inom sitt yrke eller byta karriär och få nya utmaningar. 
Heltid som norm och att arbeta bort delade turer är viktigt för att 
flera ska kunna leva på sin lön och få ett hållbart arbetsliv.

I Västerås stad ska ett öppet och tillåtande arbetsklimat råda, 
där alla medarbetare kommer till sin rätt. Ingen ska behöva vara 
rädd för att säga sin mening. Tyvärr behövs det idag larmsystem 
som anonym visselblåsarfunktion. 

Covid19pandemin har inneburit stora förändringar på arbets
platserna. Verksamheter och arbetsplatser måste planeras för att 
minska risken för framtida smittspridning. Staden måste möta 
möjlig heten för de som önskar att delvis kunna arbeta hemifrån. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; fokusera på ledarskap med rimligt antal medarbetare 
under varje chef

 ; alla medarbetare ska erbjudas fortbildning inom det  
egna yrket

 ; införa karriärtjänster inom alla stadens verksamheter
 ; öka lönespridningen, erfarenhet och utbildning ska  
löna sig

 ; införa en traineeutbildning för att rekrytera framtidens 
chefer

 ; uppmuntra anställda att starta eget och utmana stadens 
verksamheter

 ; fler ska ha möjlighet till arbetskläder anpassade för verk
samheten

 ; ta vara på äldre/tidigare medarbetares erfarenheter
 ; införa Code of Conduct (uppförandekod).

”I Västerås stad ska ett öppet och 
tillåtande arbetsklimat råda, där alla 

medarbetare kommer till sin rätt.”
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10
Landsbygden 
ska räknas 

Det ska gå att bo och verka i både Västerås tätort och på 
landsbygden. Det handlar om att barnen har en skola att gå i 
och att de äldre kan bo kvar i närheten. Skolskjutsen på lands
bygden måste fungera och inte plötsligt dras in som föreslogs 
i exempelvis Rytterne. Det är viktigt att också landsbygden får 
cykelbanor, som underlättar för flera att bo och verka här, till 
exempel till Tortuna och TidöLindö.

Arbetslivet har förändrats vilket gett nya förutsättningar och 
ökade möjligheter att bo och driva företag på landsbygden. Före
tag har stor potential att utvecklas på landsbygden om regler an
passas så att det blir enklare för företagare att driva verksamhet.

Moderaterna vill göra det möjligt att jobba hemifrån i hela 
Västerås. Det behövs bredbandsutbyggnad och bättre mobil
täckning. Det är inte rimligt att det fortfarande finns områden i 
Västerås som saknar bredband.

Västeråsmoderaterna arbetar för att:
 ; bygglovskrav för gårdsbutiker ska tas bort
 ; underlätta resande på landsbygden genom att skol
bussarna ingår i kollektivtrafiken

 ; det byggs trygghetsboenden så att äldre kan bo kvar  
i sin bygd

 ; tillgång på bredband ska finnas i hela Västerås
 ; Västerås blir försökskommun för gårdsförsäljning
 ; öka skyddsjakten.

”Det ska gå att bo och verka  
i både Västerås tätort och  

på landsbygden.”
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Västerås –  
en stad som 
 värnar sitt 
 kulturarv

18

Centralt i vår moderata kulturpolitik är att prioritera barn och 
ungdomars tillgång till kulturupplevelser. Skolan är i det samman
hanget en viktig kulturbärare, inte minst för att öppna dörren till 
litteraturens värld. Att uppmuntra till läsning är en oerhört viktig 
del i arbetet för ett gott och demokratiskt samhälle. En del i detta 
är också att prioritera arbetet med att förnya och förlänga öppetti
derna till huvudbiblioteket samt genomföra en modernisering för att 
göra biblioteket mer välkomnande och att samtidigt skapa landets 
bästa barnbibliotek. 

Kultur bidrar till bildning och föder kreativitet. Ett nyskapande 
och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet och demokratiskt 
samhälle. Det är av stor vikt att vi vårdar vårt gemensamma kultur
arv. Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Vi måste bli bättre 
på att lyfta fram vårt kulturarv i staden som Domkyrkan, Västerås 
slott, Anundshög och Vallby Friluftsmuseum. Dessa exempel visar 
upp vår historia för nya generationer samtidigt som de bidrar till att 
öka Västerås attraktionskraft som besöksmål. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; prioritera verksamhet för barn och unga vid fördelning  
av bidrag till kulturföreningar

 ; utveckla Sinfoniettan till Mälardalens symfoniorkester 
tillsammans med andra regioner

 ; ordna fler konststråk i Västerås
 ; förnya och prioritera huvudbiblioteket och skapa Sveriges 
bästa barnbibliotek

 ; underhålla och utveckla Vallby friluftsmuseum
 ; verka för fler livescener i Västerås i kombination med 
existerande nöjesliv

 ; underlätta för nya och befintliga privata museer samt 
kulturella och kreativa näringar

 ; stötta kulturaktiviteter på mötesplatser, servicehus  
och äldreboenden.

”Det är av stor vikt att vi vårdar vårt gemensamma 
kultur arv. Västerås är en av Sveriges äldsta städer.”
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12
Prioritera  
ungdoms-
idrotten

Idrott och föreningsliv har stor betydelse för att ge med
borgare, inte minst barn och ungdomar, en meningsfull fritid och 
goda, aktiva vanor. Vi moderater vill prioritera ungdoms idrotten 
när det gäller föreningsbidrag. Vi vill också förbättra skötseln 
av våra motionsspår och vandringsleder, till  exempel genom 
att uppmuntra privat sponsring och crowdfunding. Vi vill också 
möjliggöra för allmänheten att ta större ansvar för att underhålla 
spontanidrottsytor, till exempel genom spolning av isbanor. 

Björnön och Ängsö är två av Västerås fantastiska rekreations
områden med stor potential som behöver varsam hantering. 
En överenskommelse måste skyndsamt tas fram för att kunna 
fortsätta utveckla Rocklundaområdet. Prioriterade nya idrotts
anläggningar är en ny friidrottsarena och ridanläggning för Hamre 
Ridklubb. 

Västerås är en av Sveriges främsta småbåtsstäder med en 
skärgård i Mälaren som erbjuder många upplevelser. Staden 
behöver utveckla gästhamnen och öka tryggheten i våra små
båts hamnar. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; prioritera stödet till ungdomsidrotten
 ; minska ätstörningar bland idrottare genom utbildning 
och information

 ; vårda och underhålla Bruksleden samt skapa en 
vandrings led längs Svartån från Rönnby till Skultuna

 ; ordna fler hundrastgårdar
 ; låta en privat entreprenör långsiktigt ansvara för drift 
och utveckling av gästhamnen

 ; utöka antalet husbilsparkeringar
 ; skynda på en höjning av Vedbobacken
 ; utveckla nya ridleder till exempel vid Badelunda
 ; Mälardalens Universitet ska bli ett elitidrottsvänligt 
lärosäte.

”Vi moderater vill prioritera ungdoms idrotten  
när det gäller föreningsbidrag.”
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Ett snyggare 
och tryggare 
city

20

Arkitekturen måste få en större plats i Västerås och det gäller 
fram för allt i stadskärnan där många vistas och får sitt första in
tryck av staden. Stadskärnan skulle tjäna på att kompletteras med 
byggnader av högre arkitektonisk kvalitet. 

Det ska vara lätt att besöka city oavsett om du reser med kollektiv
trafik, bil, cykel eller går. City ska ha attraktiva infarter. Ett exempel 
på en entré till city som behöver förbättras är infarten via Koppar
bergsvägen. 

Det ska vara tillåtande öppettider på krogar och restauranger 
som sköter sig. Ett rikt nattliv med många olika dansställen och 
krogar gör Västerås till en stad som lever under flera av dygnets 
timmar. Vi vill tillåta universitetsstudenter att på lämplig yta kunna 
ha insparksaktiviteter. 

Fiskartorget och Rådhuset skulle kunna bli en mötesplats med 
uteservering på sommaren. Food trucks ska tillåtas på flera olika 
platser. Otrygga områden i staden kan med fördel upplåtas till 
popupverksamheter. Det skapar liv och tryggheten ökar med ett 
större folkliv. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; anställa en stadsarkitekt
 ; försköna stadskärnan med fler blommor, minska buskage 
och beskära träd

 ; tillåta restauranger att själva bestämma när de vill servera 
alkoholhaltiga drycker

 ; möjliggöra utomhusservering året om
 ; säkerställa ytor för torghandel i Västerås. Befintliga ytor 
behöver förnyas för att öka torghandeln

 ; skapa fler parkeringar och inför 20kronors parkering  
för två timmar i city

 ; förbättra städningen
 ; införa fria parkeringar på skolgårdar i city under helgerna
 ; uppmuntra till att bygga högre hus i city
 ; utveckla citykärnan i samförstånd med fastighetsägare 
och handlare.
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14
Utveckla flyg-
plats, järnväg, 
hamn och E18

Västerås är beroende av säkra och snabba  kommunikationer. 
Det måste bli bättre förutsättningar att pendla till och från 
Västerås. Det handlar om resor inom vårt län och exempelvis 
resor till och från Stockholm. Västerås stad behöver ställa krav 
på tågoperatören gällande tidhållning och tillförlitlighet. Tåglinjen 
StockholmOslo på under tre timmar måste förverkligas. Vi måste 
arbeta för ny järnväg mellan VästeråsEnköpingUppsala. Det nya 
resecentret ska vara funktionellt till en rimlig kostnad. 

Mälaren ger fantastiska möjligheter både för båtlivet och för 
gods att transporteras vattenvägen. Hjulstabron måste byggas 
om och miljövänliga godstransporter på sjön måste ges samma 
förutsättningar som godstransporter på väg och järnväg. 

Flygplatsen är viktig för Västerås framtida utveckling och 
behöver långsiktiga förutsättningar för att lyckas. Flygplatsen 
ska fortsatt ha många olika verksamheter som passagerarflyg, 
ambulans flyg, flygutbildning och vara drivande i utvecklingen av 
elflyg och skapandet av en automatiserad flygplats. Vi ser gärna 
anslutningstrafik till större europeiska nav.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; Hjulstabron ska byggas om för att större fartyg ska 
kunna nå Västerås

 ; förverkliga idéerna om ett tågstopp på Finnslätten
 ; ställa krav på operatören för att säkra arbetspendlingen 
till och från Stockholm

 ; förslaget om resecentrum måste omarbetas och 
 kostnaderna måste bantas samt barriärerna mot city 
måste tas bort

 ; utveckla Västerås flygplats bland annat genom att 
underlätta för flygbolag att etablera sig

 ; E18 ska bli motorväg hela vägen till Örebro.
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En stad  
utan köer  
och potthål

22

För att Västerås ska vara en attraktiv stad att bo och arbeta i 
måste det vara lätt att ta sig fram. Bristande underhåll av gång, 
cykel och bilvägar skapar problem i västeråsarens vardag och 
därför vill vi satsa mer på underhållet. Många västeråsare fastnar 
idag i långa köer på grund av brister i trafiksystemet. Därför be
höver exempelvis Norrleden bli dubbelfilig i båda riktningarna och 
Västerleden byggas klart för att underlätta trafiken på Erikslund.

Cityringen är en viktig kommunikationslänk i staden och en över
syn behöver göras för att främja trafikflödet och se över befintliga 
hinder och avsmalningar. Västerås ska bli en cykelvänligare stad. 
Vi vill ha fler låsbara cykelställ och cykelbanor till områden som 
idag saknar det. Motverka konflikterna mellan gående och cyklister 
genom exempelvis en bättre planering i centrum. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; göra Norrleden dubbelfilig i båda riktningarna 
 ; satsa på underhåll av befintliga vägar, gång och 
 cykelbanor

 ; åtgärda potthål
 ; skapa ett nytt tydligt cykelstråk genom centrum
 ; bygga klart Västerleden för att förbättra trafiksituationen 
kring Erikslund

 ; utreda ny sträckning av väg 694 (från E18, Anundshög  
till Bergslagsvägen, Rv56)

 ; skapa möjlighet till ”nattbusstopp” i kollektivtrafiken  
för att öka tryggheten

 ; anpassa och utveckla kollektivtrafiken utifrån resandet
 ; Pavgifterna ska hållas nere och pnormen (parkeringar/
lägenhet) ska öka

 ; införa hårdare regler för operatörer av elsparkcyklar.

”Bristande underhåll av gång-, cykel- och bil-
vägar skapar problem i västeråsarens vardag 
och därför vill vi satsa mer på underhållet.”
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16
Möjlighet 
för  flera att 
 för verkliga 
sina bostads-
drömmar

Bostaden är en grundläggande trygghet för  människor. God 
stadsplanering skapar trygghet, tillgänglighet och  förutsättningar 
för ett bra boende för alla. Värdefulla byggnader, miljöer och 
natur områden ska bevaras och vårdas. Stadsplaneringen ska ske 
i samråd med västeråsarna och syfta till ett rikt och varierande ut
bud så att många får möjlighet att uppfylla sina bostads drömmar. 
Många vill bo centralt så byggnation av bostäder centralt måste 
förverkligas, exempelvis i Mälarporten och Kopparlunden.

Vi ser gärna att staden byggs utåt, i anslutning till tätorter och 
i närheten av befintlig bebyggelse. Vi anser att det ska finnas en 
bättre tillgång på villatomter och styckebyggartomter. Dessa ska 
vara spridda över fler områden i Västerås. Johannesbergs flygplats 
kan med fördel bebyggas med nya bostäder och kanalstaden 
förverkligas.

I dag är det obalans på bostadsmarknaden där unga har 
svårt att komma in och många äldre är ofrivilligt kvar i för stora 
bo städer. Genom att ha lägre byggkrav på bostäder för ung
domar kan kontantinsatsen eller hyran bli lägre. Möjliggör för 
fler trygghetsboenden så äldre kan få en social gemenskap och 
en tryggare vardag.

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 
 ; stor hänsyn ska tas till närboendes boendemiljö när 
nybyggnation planeras

 ; behålla etablerade grönområden
 ; prova konceptet ”första bostaden” som innebär lägen
heter med enklare standard för ungdomar

 ; sänka friköpspriserna till 65 procent av gällande 
 mark taxeringsvärdet när det gäller radhus, småhus 
och villatomter

 ; nybyggnation ska anpassas till befintliga miljöer
 ; skapa fler trygghetsboenden
 ; markanvisa fler ägarlägenheter
 ; ta fram minst 1500 småhustomter under nästa 
mandat  period

 ; äldreboenden och trygghetsboenden ska finnas i alla 
områden.
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scanna QRkoden.
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