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Strängnäs Partiet 

En stor fråga för Strängnäs Partiet är att ge invånaren i kommunen mer inflytande, öka demokratin 

och tillåta sätt att kunna påverka som är mer öppet och enklare.  

Kritik kastades över sittande majoritet där man anser att tillväxt och ekonomi de senaste 

mandatperioderna är något vilket parti som helst kunnat göra ett bra jobb med, med enorm tillväxt 

pga. inflyttning till kommunen. Där Strängnäs partiet anser att de kommunala ansvarsområdena 

såsom skolor, äldrevård och omsorg inte alls har följt den positiva utvecklingen under samma 

mandatperioder. Där ligger hjärtat i vad Strängnäs partiet ser som ett stort ansvar för kommunal 

ledning. 

Man påpekade hur viktigt det är med valfriheten inom äldrevården och kritiserade starkt hur dagens 

resultat i Strängnäs kommun ser ut med avseende skolresultat och hur skolan hanteras över lag. 

Strängnäs kommun ses ha hög förvaltning och låg möjlighet att påverka per invånare. Här vill man 

införa e-demokrati över nätet, få invånare att vara med i problemlösning, folkomröstningar för att 

utöka demokratin och framför allt för att hjälpa förvaltningen med enorm kunskap i sina lokala 

områden. Alla delar av kommunen har spetskompetens och med både historisk kunskap och 

varierande utbildningar som förvaltningen kan dra nytta av, samtidigt som invånare är med i 

utvecklingen. 

Som ’uppstickare’ och nykomling anser man det viktigt att bryta upp majoriteten, skaka om och se 

till att nytänkande kommer in i Strängnäs kommun. 

Man ser inte idrott och företagande vara den kommunala ansvarsbördan i den lokala politiken, utan 

där infrastruktur skola och omsorg är de block som måste fokuseras på, och där man ej ser några 

större framsteg de senaste 8 åren.  

 

Moderaterna  

Den största valfrågan inom partiet är den som hanterar trygghet och frihet. Här vill man satsa för att 

alla skall leva tryggt och ha total frihet att röra sig i kommunen. Polis fritidsgårdar, skola, och 

socialtjänst i samarbete och med förstärkning. 

Man vill förenkla möjligheterna att sätta upp trygghetskameror och se polisiära insatser. Det är 

viktigt att agera för att få bort våldet, men framför allt det arbete som måste till från skola, 

socialtjänst och fritidsgårdar för att inte underlätta rekrytering inom gängkriminaliteten. 

Kommunen skall erbjuda en skola för kunskap, där lärare äger sitt klassrum med bra ledarskap i 

toppen och utbildade lärare för våra barn. 

Det finns 50% friskolor i Strängnäs kommun. De dåliga resultaten är associerade med den stora 

frånvaro som finns på skolorna med många hemmasittare i Åker. 



Vikten av att prata väl om sin kommun, höja anseendet och bygga känslan tillsammans höjer hela 

kommunen och sättet man ser på kommunen och utvecklingen. Det är en viktig aspekt. 

Hållbarhetsfrågorna är prioritering och det kommer att finnas snabbladdning i Åker, engagerade 

invånare, stöd hur lastbil blir till järnväg som förbättrar miljön. 

Bygget Brobyholm och Råcksta är kommunens framtida guldägg, en företrädare för framtidens 

boende. Inte bara kommer Sveriges ögon vara riktade mot Åker, utan världens ögon och intresse, 

med den utveckling som man nu påbörjar redan denna höst. Vi gör en resa tillsammans där företag 

såsom ABB, Siemens, Tre, Vattenfall bla. skapar det första ’smart’ samhället. En förskola – med 

Siemens kunskap/teknologi – som kan räkna hur många ord barnen kan, hur detta kan analyseras 

och jämföras när teknologin breder ut sig. Åker är först i kommunen, först i Sverige.  

Gång och cykelbana mot Läggesta, som tillåter invånaren att leva och verka. 

Blandad bebyggelse utlovas för bygget, där man även bygger upp verksamheter och serviceutbud. 

Kopplingen över ån är viktig från området för att stärka resterande områden i Åker där skolområde, 

skatepark och rekreation ger Åker en attraktiv dragning. 

Friluftslivet och Åkers bergslag. 

Äldrevården och trygghetsboenden en viktig fråga. 

 

Centern 

Centerns står för att hela Snäs kommun utvecklas och inte bara vissa delar av kommunen. Alla delar i 

kommunen skall erbjudas samma möjligheter. Åker glöms ofta bort i debatten och man måste 

arbeta för att ändra det, öka vår närvaro och förståelse med denna typ av samtal. Uppmana alla 

invånare att våga kritisera, göra felanmälningar och se till att förvaltning ger alla områden samma 

prioritering. 

Åker har mycket att erbjuda genom lugnet, naturen och där man kan komplettera med utökat 

serviceutbud. Detta kan naturligt ske genom den stora byggnation som planeras, men där det är 

viktigt att det görs i lagom takt och där infrastrukturen i samhället har chansen att följa med.  

Kommunen växer fort och vi ser växtvärk med tanke på välfärden. Vår välfärd får ej brista för att 

utvecklingen och inflyttningen går för fort – utvecklingen måste planeras balanserat med invånaren i 

fokus och med bra infrastruktur. 

Vi föreslår en medborgarbudget i Strängnäs. Ett förslag där invånare är med och bestämmer hur 

man spenderar vissa delar av budgeten genom att lokala förslag röstas fram. Lokala saker. Boende 

får tycka till och vara med.  

Initiativ kommer från orten, där kommun ger stöd och råd och man gemensamt förbättrar service.  

Informationsinsatser och lokalt engagemang.  

Vi ser ett behov att se över idrotts och sport anläggningar som behöver rustas upp.  

Skolor. Bättre förutsättningar med högre budget och större insatser. Vi vill se ökad lärartäthet och 

elevhälsa. Samarbete med skolledning, där nybildade rektorsrådet är en fantastisk möjlighet att lära 



av varandra och dra nytta av allas erfarenhet. Best share of practice. Lärarutbildning på ingång till 

kommunen mkt positivt.  

Ökad kultur, där vi ser konstutställningar utomhus, och där ökat engagemang i alla delar av 

kommunen viktigt.  

Vi vill utveckla besöksnäringen och stötta de lokala förmågorna.  

Det skall finnas boendemöjligheter var man än befinner sig i livet, för alla generationer. Långsiktig 

samhällsbygnadsplanering, inklusive trygghetsboende.  

Byggnation, samarbete med de invånare som redan finns här, information mellan nytt och gammalt 

så man tillsammans bygger upp Åker. Här finns bra företagande, idéer som kan byggas på.  

Statliga bidrag cykelväg Etuna blev ’fryst’ efter att ha vunnit kraft. Centern vill att cykelplanen skall 

upp på tavlan igen. Se till att vi skapar säkra cykelsträckor som bygger ihop kommundelarna.  

Distriktsmottagningen står tom i Åker. Det är inte ett beslut, utan helt enkelt med anledning brist på 

sjuksköterskor och distriktsskötare. Man vill ha öppet. Samtidigt har vi en överbokad vårdcentral i 

Mfred. Här finns möjlighet att gå samman med kommuner/hemsjukvården för att se samarbeten 

och korta ned väntetid och distanser för enklare lösningar för kommuninvånare. Familjecentral 

Mfred står och stampar då det ej finns en lämplig lokal. Läggesta kan bli på tapeten som då blir en 

bra lösning både för Mariefred och Åker.  

 

Vänster Partiet 

Stoltheten för orten.  

Presentatör kommer ihåg själv hur Finningeelever bussades till Åker. Redan då var tongångarna inte 

de mest positiva. Varför händer inget i Åker och varför får Åker inte samma uppmärksamhet som 

andra delar av kommunen. Mötet här ikväll ett mycket bra initiativ. Politiken har rullat på i många år 

utan att det hänt något för Åker.  

En bättre medborgardialog är av vikt. 

Byggnation händer nu i och med försäljningen av mark Brobyholm/Råcksta - men mer kan göras för 

Åker. 

Vi har en utmaning med skolans strukturella lagstiftning, där ansvarsbörda friskola vs kommunal 

måste utredas. Kommunala skolan tar mer ansvar, där friskolor har en kö och vet exakta antal med 

elever de kommer hantera, och kan då planera ekonomi och finans helt olikt en kommunal skola. 

Kommunala skolor måste garantera platser och vet aldrig med säkerhet hur invånare flyttar och dess 

behov. Hemmasittare är en utmaning. Idag medger ej systemet en lösning och där vi vill satsa mer på 

enskilda elever och skola som helhet. Där vi vill se ett steg hur man hjälper dessa barn in i skolan 

igen då steget blir mindre om man kan hänga med hemifrån. Vi vill se en annan fördelning så 

kommunala skolor kan förbättras. Tvålärarsystem och stödperson för varje klass så att man hinner 

med att hjälpa och kan återinföra lugnet i klassrummet. Folkhälsa.  

Kulturen är en stor fråga, den bygger demokrati och hälsa. Natur, idrott och kultur. Alla dessa 

instanser ger stor effekt med få resurser. Det ger ökat engagemang av invånare på orten.  



Trygghetsboende höga hyror och svårt att klara sig finansiellt. Här förespråkas bistånd och där 

socialtjänstlagen har skiftat för att bejaka detta. Strängnäs kommun har ej infört detta. Ojämlikt 

samhälle där vi ser klyftan mellan rika och fattiga utökas. Här vill vänstern vända trenden. Inte 

enbart snabbladdning för de som bor i villa, utan laddning i kommunala hus då biltrafiken avtar mer. 

Vi vill även införa avgiftsfria bussar utan kostnad så att alla kan använda kommunala transporter för 

att röra sig fritt i kommunen.  

 

Socialdemokraterna 

Presentatör känner sig som hemma i Åker, denna bruksort och industriort sedan 1500 talet. Kommer 

själv från likvärdig bakgrund. Stoltheten som ändå finns och som är starkt förknippad med stora 

institutioner som finns kvar.  

Industrin och invånarna präglar bruksorten tillsammans. Hur Folkets hus byggdes - tillsamman, hur 

en stark ÅIF bygger tillsammans.  

Åkers styckebruk. Med utveckling får man ej förlora prägel och karaktär på orten. Ni som bor har all 

rätt att vara engagerade och vara med i utvecklingen av Åker.  

Stor andel av Åkersbor sitter med i kommunfullmäktige och det finns politisk representation, där 

lokala socialdemokraterna har styrka i sina medlemmar i Åker. Lokalt starkt program. Bra utveckling, 

står bakom satsningarna - med ett växande Åkers Sweden i frontlinjen, med nytänk och fossilfria 

valsar. Bostäder och verksamhet nere vid Krutbruket. Brobyholm - blickar från Europa som kommer 

läggas mot Åker. En ny stolthet att bejaka och uppsluta sig bakom.  

Trygghetsboende byggstart 22/23 där bygget slutligen kommer igång vid Riagården med ytterligare 

31 lägenheter för de äldre. 

Skolan F9 skola förespråkas att bevaras. Åker skolan, en plats man bevisat att man kan vända skolan 

och uppna bra resultat med bättre behöriga lärare. En fantastisk resa. 

Service viktigt - utveckling. Företagare står och avväger - kommer det byggas? Verksamhetsområden 

är planerade i nya bygget med affärer, fler boenden, och överlag en plan som ger invånare och 

företagande mer mojligheter. 

Badplatsen Forsabadet utvecklas både för lokala invånare och besökande.  

Välfärden, distriktsskötare skall hållas öppet. Satsa på fältassistenter. Vårdcentral Läggesta ligger 

med i planering, men inget säger att Åker inte har den möjligheten.  

Socialdemokraterna tar tacksamt emot lokal dialog, har styrka i sin partiförening, politik och där man 

skall kunna prata över öppna möte. Ställa frågorna fritt där svar skall ges av oss politiker.  

 

Sverige demokraterna 

Man tackar för den fina inbjudan och arrangemanget som ger oss politiker en möjlighet att prata och 

framför allt lyssna. Fint engagemang.  

Vi vill se trygghet, en trygg skolgång, där all hjälp finns att få i skola även om det krävs speciella 

resurser. Svenska skolan måste tillsätta extra resurser för att få bukt med våldet långsiktigt.  



Äldreomsorgen. Våra äldre förtjänar att känna igen personalen som kommer hem till dem, tryggt 

och känna sig omvårdnad. En vård fri från brott och tråkigheter med personal man bjuder in i sitt 

hem när man är som skörast och efter att man betalat skatt en livstid.  

Åker ger presentatör bra minnen från barndomen. Fotbollen. Börsen.  

 

Skolan måste ses över då den är otroligt viktig för framtida inflyttning. Åker behöver generellt mer 

stöttning. Skadegörelsen som ses förstör marknadsföringen för orten och bombdåd eller bilbränder 

hjälper inte till.  

Kiosken och macken är en mkt tråkig entré till Åkers Bergslag. Småsakerna som är relativt enkelt,  ta 

hand om området, rensa ogräset och snygga till. Enkla medel som gör att det blir trevligare att vistas 

och bo i Åker.  

Viktigt att vara nära till vård. Om orten skall växa måste det finnas en infrastruktur som växer ikapp 

med inflyttningen.  

När man flyttar till Åker, efter söker man naturen eller vill man vara med om en stor byggnation för 

att expandera? Det är en fråga som är viktig att ta med i debatten för att finna balansen och förstå 

vad invånare i Åker vill.  

Kriminaliteten måste tas om hand. Större orter inser att det är enklare att verka på mindre loakal 

platser och här måste proaktiva insatser sättas i Åker, där vi vet att detta förekommer. 

Uppskattar mötet idag och ser gärna attl träffas oftare för att höra den lokala dialogen. Få in den 

kunskap som redan finns i Åker. Tacksam att vara bjuden och vill lyssna på invånare som bor i Åker.  

 

Miljöpartiet 

MP tackar för och vill fortsätta denna typ av viktig dialog- och samverkansmöten för att ge de 

boende i Åker möjlighet att prata med politiker även mellan valen. MP önskar se flera nämndmöten 

som genomförs i Åker. Så det går att enklare föra samtal med ansvariga politiker och tjänstemän.  

 

Med utvecklingen Brobyholm finns möjligheten att skapa en välkomnande entré till Åker. En entré 

som bidrar till stolthet för vårt samhälle och välkomnar besökare till orten. 

 

Man vill säkerställa att motionsspåret i anslutning till Brobyholm bevaras och utvecklas, och föreslår 

ett milspår samt möjligheten med konstsnö för längdskidor.  

 

Ett förslag för att snygga till gamla macken och korvkiosken är att ge i uppdrag till näringslivsenheten 

på kommunen att stödja de boende i Åker att starta t.ex. kooperativa företag för att på det sättet 

köpa loss fastigheten och utveckla den i en riktning som medborgarna i Åker önskar. Med ökad 

service och andra verksamheter.  Men det är viktigt att förstå att den gamla macken säkert har 

väldigt förorenad mark som behöver tas om hand. Detta skapar utmaningar för samtliga berörda 

parter.  

 

Elevhälsa och motion är viktigt i Åker. Det finns en koppling mellan god psykisk och fysisk hälsa och 



motion. MP står bakom att vidare utveckla Åkers IP, med förbättrat samarbete mellan Skolan och 

Åkers IF. 

 

Utveckling av cykelbanor i Åker. Prioriterad cykelban är Åker-Lindvreten, Åker-Malmby samt 

belysning på cykelbanan mellan Skämbylöt och Krutbruket.  

 

Algblomningen i Visnaren önskar vi inom MP göra något åt. Förslagsvis genom att utveckla 

våtmarken som ligger mellan Bruket och sjön. Våtmarken att utvecklas med promenadstråk och 

fågeltorn enligt den Grönyteplan som kommunen redan har beslutat. 

 

 

 


