
Vänsterpartiet *arboga 

 

1) Vinster i välfärden. 
I Arboga har Attendo drivit två äldreboenden i flera år genom avtal med kommunen. När 

avtalstiden gick ut tog kommunen tillbaka driften, förstärkte personalen och fick trots det 

mycket pengar över. Personalkostnaderna ökade med 1,3 miljoner men verksamheten 

drivs idag med 740 000:- i lägre driftkostnad.  
 

a) Vänstern säger absolut nej till vinstdrivna företag inom skola, vård 

och omsorg. De pengar vi betalar i skatt skall gå till verksamheten 

inte till privata vinster. 
 

2) Arboga en vacker stad.  
Stadskärnan är av riksintresse för kulturminnesvården och är kommunens största 

tillgång. Kärnan är sliten. Gator och torg i centrum behöver rustas och bli prydligare. 
 

a) Vänstern vill nyinvestera för en vackrare stadskärna. Storgatan och 

Rådhusgatan skall rustas i hela sin längd.  
 

b) Vänstern vill stärka det ordinarie gatuunderhållet.  
 

3) Arboga en trygg stad.  
Arboga är en trygg stad att vistas i, men den upplevs ändå otrygg. Alla människor måste 

få känna sig trygga i sin miljö. Särskilt viktig är tryggheten för de äldre.  
 

a) Vänstern vill stärka kommunens hemtjänst. Den demensvård som 

ges till äldre i det egna hemmet skall ha högre kvalitet. 

 

4) Arboga en barnens stad.  
Barnen är vår framtid. Alla barn behöver goda uppväxtvillkor. Det är barnen som är 

bärare av förnyelse. Fostran till jämställdhet och jämlikhet är därför viktig i förskola och 

grundskola. 

 

a) Vänstern vill att genuspedagoger anställs till stöd för lärare och 

personal på förskola och grundskola. 
 

b) Vänstern vill stärka tryggheten för asylsökande och ”gömda” barn. 

Dessa barn skall få försörjningsstöd liksom andra utsatta barn och 

bo tryggt och säkert. 

 

5) Arboga en mångkulturell stad.  
Ett modernt samhälle behöver vara öppet. Att ta emot invandrare och flyktingar, blanda 

hudfärg, kultur och sedvänjor är ett framgångsrecept.  

a) Vänstern vill satsa mer på aktivt flyktingmottagande och 

integration. 



b) Vänstern vill starta Integrationsfrukostar för att bygga broar 

mellan arbogabor och nyinflyttade. 

 

c) Vänstern vill visa  välkomnande attityd genom flaggspel sommartid. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


