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1.Västerås ska vara en trygg stad och det krävs
åtgärder på både lång och kort sikt som
trygghetskameror, fler ordningsvakter, bygga bort
otrygga platser, belysning och på lång sikt måste
vi jobba drogförebyggande, värderingsfrågor,
minskat utanförskap och att fler klarar skolan. Det
krävs en ökad samverkan mellan alla aktörer. Vi
måste få stopp på skjutningar och skolgång.
2. Prioritera kunskap, trygghet och arbetsro.
Genomför långsiktiga planer för skollokaler och höj
lönerna för utbildade lärare som arbetar på
utanförskapsskolor. Förstärk lovskolan och
läxhjälp. Möjliggör för rektor och skola att kunna
anpassa verksamheten utifrån skolans
förutsättningar.
3. Uppmuntra till fler alternativ inom förskolan och
öka personaltätheten.
4. Västerås företagsklimat måste stärkas. Det
behövs tydliga och förutsägbara regler, förståelse
för företagens verklighet, fler servicegarantier,
inför utmaningsrätt, stoppa osund konkurrens och
förenkla samt tydliggör upphandlingar så att fler
kan lämna anbud. Tillåt uteserveringar året runt.
Inför Rättviksmodellen där avgifter betalas efter
utförd tjänst.
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5. Förbättra inköpen genom en tydlig
kategoristyrning och genomför en spendanalys
(analys av stadens olika inköp), månadsvis
redovisning av vad som köps utanför avtal och ta
fram tydliga riktlinjer och uppföljning.
6. Utveckla city vårt gemensamma vardagsrum.
Genomför en satsning på trygghet och
attraktivitet. Inför cityvärdar med hjälp av
arbetsmarknadsåtgärder. Genomför en enkel
ombyggnad av Stora torget så att markytan blir
jämn och att det kan ske handel, aktivitet och
möten. City ska vara rent och snyggt och det ska
vara lättillgängligt med alla transportmedel.
7. Inför en äldrepeng för särskilda boende och se
till att man också kan välja hemtjänst på
landsbygden. Genomför en språksatsning på
personalen för att öka kunskapen i svenska
språket.
8. Utveckla Västerås flygplats och ta vara på den
potential som finns med elflyg. Säkra flygplatsen
för beredskap och se till att företag som utvecklar
flygplatsen kan etablera sig där. Gör flygplatsen till
en drönarhub.
9. Prioritera underhåll före nya skrytbyggen. Det
gäller vägar, cykelbanor, lekplatser och
byggnader.
10. Genomför tågstopp på Finnslätten, bygg om
Västerås station till rimlig kostnad och se till att
Hjulstabron blir ombyggd.
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11. Höj stödet till barn och ungdomsföreningar med 10 %
under mandatperioden.
12. Inrätta en stadsarkitekt, bygg högt i centrum,
markanvisa och planera för fler småhus, bevara
etablerade grönområden och bygg staden utåt och i våra
olika orter.
13. Rusta upp bruksleden och bygg promenadstråk längs
Svartån till Skultuna.
14. Oförändrad kommunskatt och ambitionen är att sänka
skatten i små finansierade steg.
15. Bygg Norrleden till 2+2 väg, färdigställ Västerleden
och planera en väg från Anundshögsmotet till Salavägen.
16. Öka stadens anställdas och politikers kunskaper om
neuropsykiatriska funktionshinder.
17. Öka samarbetet mellan gymnasieskolan och
näringslivet särskilt kopplat till de yrkesinriktade
programmen. Öka samarbetet i vår region kring
gymnasieprogrammen.
18. Vi måste bryta bidragsberoendet. Ställ krav på
heldagsverksamhet för försörjningsstöd exempelvis
sysselsättningsåtgärder som att hjälpa till att hålla snyggt
i Västerås.
19. Förstärk samarbetet och öka kunskapen kring
hedersrelaterat våld, könsstympning och barnäktenskap.
20. Inför en kulturklassiker i Västerås där besökare som
varit vid ett antal besöksmål får ett diplom eller märke när
man besökt dessa platser (gärna som digital lösning).

