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Västerås Handel har ställt tre frågar 

de politiska partierna i Västerås. 
 

Här nedan har vi sammanställt de svar vi fått. 

 

Frågorna ställdes även till Sverige demokraterna. 

Vi har dock inte fått svar av dem. 

 

Tillgänglighet. 

Tillgänglighet är viktig för alla oavsett färdmedel. Han-

delns kunder är i stor utsträckning bilburna, 90-95 % av 

externhandeln kunder och 65-70 % av citys kunder är 

bilburna. Vid gjorda konsument undersökningar är    

frågan om tillgänglighet en fråga som får flest negativa 

kommentarer. Inte minst krångliga och dyra parkering-

arna i city samt trafiksituationen på Erikslund. Hur vill 

ni minska den negativa inställningen och där igenom 

få en bättra tillgängligheten för alla oavsett färdme-

del? 

 

Moderaterna säger ” Det är viktigt att vi politiker är 

tydliga och underlättar för alla olika färdmedel till city. 

Det ska upplevas som enkelt att besöka city. Vi driver 

också frågan om guldtia för 3 timmars parkering på 

klippans parkering. Vi vill också använda skolgårdar till 

gratis parkering på helger.” 

 

Socialdemokraterna säger ” Vi vill fortsätta utveckla 

kollektivtrafiken och också satsa på cykel- och gångtra-

fik och fler cykelparkeringar. Västerås är en tillgänglig 

stad för bilar med god tillgång till bilparkeringar parker-

ingar.” 

 

Från Folkpartiet fick vi följande svar ”Vi i Folkpartiet 

vill göra det lättare för de som vill eller är tvungna att 

åka bil att också på ett smidigt sätt ta sig ner på stan. 

Förutom billigare parkering har vi tidigare föreslagit att 

staden ska avtala med privata fastighetsägare i city för 

att skapa fler p-platser helgtid. Västerleden måste byg-

gas klart för att leda förbipasserande trafik runt Eriks-

lund. Dessutom måste flaskhalsarna i Erikslunds områ-

det tas bort.” 

Centern svarade ”A och O är att det finns såväl bra  kol-

lektivtrafik som billiga parkeringar. Vi vill gärna utsmycka 

staden med mera grönt och kan tänka oss  göra Vasagatan 

till en mysig gågata.” 

 

Kristdemokraterna gav följande svar ”Självklart ska 

Västerås vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsför-

måga, om man åker bil, cyklar, kommer med tåg, flyg eller 

båt. Vi gillar inte krångliga och dyra parkeringar samt  

dålig trafiksituation i Erikslund. Bygg Västerleden skynd-

samt. Samtidigt vill vi gynna att fler cyklar, åker kollektivt 

och använder fordon som går på förnybara drivmedel. Det 

är viktigt att folk kan ta sig till och från centrum med varor 

för att vi ska kunna bibehålla cityhandeln. Gratis buss för 

äldre pensionärer. 

 

Från Miljöpartiet kom svaren ” För att förbättra tillgäng-

ligheten för de kunder/besökare till city som är bilburna 

vill vi förbättra kollektiv- cykel- och gångtrafiken.. Efter-

som det är ont om plats i city vill vi inte att den platsen ska 

fyllas med markparkeringar för bilar utan vi vill göra city 

mer tillgängligt för gångtrafikanter, det menar vi är att ska-

pa ett attraktivt city. Vi delar inte uppfattningen att det 

idag skulle vara krångligt att hitta bilparkering i city. Vi 

anser inte att kommunala skattepengar ska gå till att sub-

ventionera bilparkeringar, skattemedlen ska då hellre    

läggas på kollektivtrafiken och förbättra cykelvägar- och 

utöka antalet cykelparkeringar, det senare är en det stor 

brist på i city. Även när det gäller Erikslunds området vill 

vi i första hand satsa på att bygga ut kollektivtrafiken och 

cykelvägarna framför att satsa på att ytterligare bygga ut 

vägar för biltrafik. 

Vänsterpartiet svarade ” Det är tråkigt att det finns en 

sådan negativ inställning. Västerås har en mycket god till-

gång till parkeringsplatser. Vi håller inte med om att det 

skulle vara krångligt att hitta en parkering. Om det själva 

betalningssystemet som uppfattas som krångligt måste det 

ses över och göras så enkelt som möjligt. Vi tycker att det 

är rimligt att parkeringsavgifterna täcker de kostnader vi 

har för parkering. Busshållplatserna på Erikslund är bra 

placerade och gör det enkelt att ta sig dit. Vänsterpartiet 

vill förlänga tiderna på servicelinjerna så att fler kan resa 

större del av dagen och kvällen.” 
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Skydda handeln mot hot och brott. 
 

Rån, butiksstölder och hot är handelns största säkerhets-

problem och är ett stort arbetsmiljöproblem. I Västerås 

uppgår de externa stölderna varje dag till cirka 235.000 

kr, vilket är stora pengar för handlarna. Stölderna kan 

vara alla från några kronor till flera tusen. De finns snat-

tare i alla åldersgrupper, ung som gammal. För medar-

betarna och kunder kan också hotfulla situationer upp-

stå.  Handelsplatserna, både i Västerås city och i stads-

delscentrum, är platser där det också samlas grupper av 

personer som ”bara hänger”. Naturligtvis är det positivt 

att handelsplatser är mötesplatser, men ibland kan grup-

per som ”hänger” skapa en otrygghet bland övriga kun-

der och personal. Det finns mycket vi i handeln kan göra 

för att skydda oss, men vi behöver också hjälp från sam-

hället. Handeln måste vara en trygg och säker plats för 

både kunder och medarbetare. Hur ser ni att Västerås 

Stad kan bidra till att öka trygg- och säkerheten i 

och kring våra handelsplatser? 

 

Moderaterna svarade ” Detta är en svår fråga och där 

vi på olika sätt måste hjälpas åt för att öka säkerheten 

och försvåra att brott begås. Trygga stråk med kamera-

övervakning är exempel på förslag som vi vill genomfö-

ra i Västerås city. Belysning och buskage måste ses över 

för att öka tryggheten. Fler boende i city är också vik-

tigt.” 

 

Från Socialdemokraterna kom följande svar ”Genom 

vårt brottsförebyggande råd Värna Västerås görs insat-

ser till exempel genomförs trygghetsvandringar och 

andra gemensamma aktiviteter. Vi vill också ha ett ge-

nerellt alkoholförtäringsförbud innanför cityringen och 

på en rad andra platser.” 

 

Folkpartiet säger ”Värna Västerås har tidigare haft en 

viktig roll i brottsförebyggande arbetet. Om situationen 

för hemlösa kunde lösas så försvann mycket med pro-

blematiken med grupper som hänger runt affärscentra. 

Det är viktigt att gator, torg och centrum befolkas av 

”vanliga” västeråsare och besökare. Folkpartiet har före-

slagit att det skulle finnas bibliotek på Erikslund, ett 

bibliotek där människor finns.” 

Centern skrev ” För allas vår trevnad måste vi känna 

trygghet när vi är i city. Det gäller både de som jobbar, 

bor och vistas i stan. Fler närpoliser och vakter vet vi 

kan skapa detta. Ett tryggt samhälle skapar man med en 

mer närodlad politik där beslut och verkställande sker 

lokalt så nära som det bara går.” 

 

Kristdemokraterna svarade "För att samhället ska fun-

gera behövs en gemensam värdegrund. Redan i början 

av en människas liv utvecklas normer och värderingar 

som kommer att vara vägledande för den enskilde resten 

av livet. Väl fungerande familjer och skolor ger grunden 

till ett fungerande rättssamhälle. 

Vi vill gärna gynna ideella insatser som polisens volon-

tärverksamhet,  m.m. Fler poliser ska vara synliga i om-

råden med hög brottslighet och i områden med aktiva 

kriminella gäng. Polisen bör ha ett utvecklat samarbete 

med varje skola, gärna med en särskilt utnämnd polis 

knuten till skolan. 

 

Miljöpartiet skrev ”När det gäller city tror vi att det 

viktigaste staden kan göra är att fortsätta utveckla city t 

ex genom att bygga fler bostäder. När det gäller stads-

delscentrum menar vi även här att det staden kan göra är 

att satsa på stadsdelsutveckling i våra stadsdelar med 

aktiviteter och mötesplatser där människor kan umgås, 

vill t ex utöka öppettiderna på stadsdelsbiblioteken, 

även fritidsgårds-verksamheten och mötesplatser för 

pensionärer. När det gäller säkerhetsfrågor menar vi att 

det främst måste vara en fråga för handeln att lösa med 

hjälp av väktare och när det inte räcker till blir det en 

fråga för polisiära insatser och alltså ingen kommunal 

fråga.” 

 

Från Vänsterpartiet kom följande svar ” Vänsterpartiet 

anser att kommunens roll är att ha ett bra förebyggande 

arbete så att människor inte hamnar i missbruk eller an-

nat utanförskap som gör att de snattar eller begår tyngre 

brott. Vi vill också bygga fler bostäder i centrum. Vi ser 

att det är en trygghetsfaktor att många rör sig utomhus.” 
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Hjälp oss hålla vårt medlemsregister 

uppdaterat. Meddela ändrad adress,  

telefon och e-postadress till 

info@vasterashandel.se 
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       

medlemmar och andra med intresse för  handeln i Västerås.  
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Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den 

lokala handeln i hela Västerås. Idag är vi ca 200 

lokalt anslutna medlemmar spridda över hela    

Västerås. Bli medlem du med. Vi tar ingen   

serviceavgift, utan bara en medlemsavgift på 

100 - 300 kr per år.  
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller   

telefon 021-18 34 61. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Kompetens försörjning inom handeln. 
 

Handel utvecklas i snabb takt just nu. Internet, e-handel 

och ökad tjänstekonsumtion förändrar hur vi handlar. 

Nya aktörer etablerar sig och konkurrensen hårdnar. 

För att möta utmaningarna behöver vi nya medarbeta-

re med rätt kompetens. Att jobba i handeln idag inne-

bär så mycket mer än att bara ”sitta i kassan”. Vi behö-

ver butikssäljare, logistikexperter, affärsutvecklare och 

annan spetskompetens för att växa. Hur vill ni utveckla 

gymnasieprogrammen för att bättre matcha framti-

dens behov av kunnig personal till handeln? 

 

Svaret från Moderaterna ”Förutsättningen för att vi ska 

få ett modernt program anpassat efter branschens be-

hov är att handelsprogrammet utvecklas tillsammans 

medverksamma i branschen. Vi moderater vill gärna 

gemensamt med er i branschen gemensamt utveckla 

handelsprogrammet. Generellt behöver elevernas kun-

skap förbättras. Arbete inom handel och restaurang är i 

många fall ungdomars första kontakt med arbetslivet. 

Det är då viktigt att inte höja arbetsgivaravgiften för 

unga och höja restaurangmomsen.” 

 

Socialdemokraterna svarade ”Vi har redan idag ett bra 

ekonomi- och handelsprogram på Carlforska gymnasiet 

som vi givetvis vill fortsätta utveckla i samverkan med 

branschen.  Vi vill också utveckla de vuxenutbildningar 

som finns med inriktning mot handel.” 

 

Folkpartiet skrev ”Framtiden börjar i klassrummet. 

Lärlingsutbildning är ett bra sätt att underlätta för ung-

domar att ta sig in på arbetsmarknaden. Det ska vara en 

fortsätt satsning på yrkesutbildning och ungdomarna ska 

få den bästa vägledning i arbetsmarknadskunskap  

De ska få kunskap om vilka yrken som finns exempelvis 

inom handeln och framtidsutsikterna inom dessa.” 

 

Centern svarade ”Gymnasiets yrkeslinjer och ett han-

delscollage där branschen är med och påverkar upplägg 

anser vi kan råda bota på att hitta rätt kompetens. Det är 

också kolossalt viktigt att i höstens val  

att väljarna inte röstar bort momssänkningen på restau-

ranger, röstar bort den sänkta arbetsgivaravgiften eller 

undantaget i turordningsreglerna.” 

 

Från Kristdemokraterna kom svaret ” Vi anser att det 

är lika fint att läsa handel och administration som sam-

hällsvetenskap på gymnasiet. Här vill vi arbeta med atti-

tydförändring och att fler ungdomar söker sig till pro-

gram inom handel. Vi vill också att personer från när-

ingslivet besöker gymnasieskolor och berättar om yrkes-

livet, t.ex. handel.” 

 

Miljöpartiet svarade ” Vi ser inte ett behov av att gym-

nasieprogrammen ska ändras för att passa just en typ av 

kompetens som efterfrågas av en bransch. Däremot kan 

vi se att det kan behövas en bättre samverkan mellan 

utbildning och näringsliv. Handeln skulle t ex kunna 

vara en part i Västerås stads satsning Ung resurs där 

ungdomar utan fullständiga betyg under sex månader 

läser på halvtid och arbetar på halvtid.” 

 

Vänsterpartiet svarade ” Det är viktigt att alla gymna-

sieutbildningar har bra kontakter med sina respektive 

branschorganisationer för att fånga upp vilka behov de 

ser. Det är viktigt att eleverna kan få bra praktikplatser 

med engagerade handledare och att de får se många oli-

ka yrken inom ex handeln. 


