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Vilken är valets  
viktigaste fråga?
- Idag kan man göra vinst på våra 
barn i skolan, på sjuka som behöver 
vård och på äldre i behov av omsorg. 
Det är orimligt. Våra gemensamma 
skattepengar ska gå till att utveckla 
välfärden, inte till privata vinstuttag. 
Valet står mellan omtanke och girighet. 
För oss är Eskilstuna och Sverige inte 
till salu. 

Jämställdhet är en  
av dina hjärtefrågor  
– varför det?
- Män tjänar fortfarande mer än 
 kvinnor för lika arbete, kvinnor står för 
större del av det obetalda hemarbetet 
och män har mer makt i samhället. Det 
är oacceptabelt. Eskilstuna kommuns 
jämställdhetsarbete är på många sätt 
ett föredöme, men det räcker inte. Mer 
finns att göra både i Eskilstuna och 
i Sverige för att flickor och pojkar, 
 kvinnor och män ska ha samma rättig-
heter och möjligheter och jag tänker 
inte ge mig förrän vi nått dit. 

“Valet står mellan 
omtanke och girighet. 
För oss är Eskilstuna 

och Sverige inte  
till salu.”

Maria Chergui 
Ålder: 41 år 
Yrke: Kommunalråd



3

Varför är mångfalds-
frågorna viktiga för dig?
- Eskilstuna är med sin mångfald en 
fantastisk kommun. Alla eskilstunabor 
är unika individer som kan bestiga 
berg bara de får chansen! Jag tycker 
inte samhället fullt ut tar tillvara på 
 människors kompetens, drömmar 
och styrkor i Eskilstuna och Sverige. 
I grund och botten handlar det om 
mänskliga rättig heter – om alla män-
niskors lika värde och att få vara den 
man är. Bl.a. måste kommunen stärka 
arbetet kring HBTQ-frågor och stödet 
till personer med psykisk ohälsa, 
särskilt bland äldre och personer med 
funktions nedsättning

Hur vill du utveckla 
 Eskilstuna? 
- I Eskilstuna finns stora klass-
skillnader. Många människor står 
utanför arbetsmarknaden, trots stor 
 kompetens och vilja att jobba. Ofta 
är detta kopplat till social bakgrund, 
etnicitet eller funktions nedsättning. 
Detta är orätt vist och går att ändra på! 
Genom fler jobb och utbildningsin-
satser, genom att anställa mångfald 
och alltid agera jämställt, motverka 
rasism och  diskriminering så bygger 
vi broar  mellan människor, precis vad 
 Eskilstuna och Sverige behöver!

“Alla eskilstunabor  
är unika individer 
som kan bestiga 

berg bara de  
får chansen!”

Joel Hamberg 
Ålder: 31 år 
Yrke: Gymnasielärare
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Hur vill du som vård- 
och omsorgspolitiker 
att äldreomsorgen ska 
fungera?
- Jag vill ha verklig valfrihet för våra 
äldre i Eskilstuna. Då handlar det om 
att kunna påverka din vardag, inte välja 
mellan Attendo eller Vardaga  (tidigare 
Carema). Inom hemtjänst och på 
särskilt boende ska du ha inflytande om 
när, hur och vad som ska göras. Skiner 
solen och du har städ, ska du kunna 
få gå en promenad istället, regnar det 
så kanske du vill sitta och ta en kopp 
kaffe och prata. Det viktigt att få möta 
färre antal personal och att perso-
nalen som kommer har tid för dig. Det 
betyder att vi måste höja bemanningen 
inom äldreomsorgen. 

Varför säger ni nej till 
LOV (lagen om valfrihet) 
inom hemtjänst och 
 särskilt boende?
- För oss är det helt oacceptabelt att 
bolag leker affär med våra sjuka och 
äldre och låter våra gemensamma 
skattepengar rinna ut från välfärden. 
Då är det enkelt att säga nej till LOV 
och istället ja till verklig valfrihet i 
Eskilstuna. Det betyder inte att aktörer 
som är seriösa och inte vill ta ut vinst 
kan finnas inom äldreomsorgen, men 
pengarna ska stanna där.

Maria Forsberg  
Ålder: 39 år 
Yrke: Lärare

“Jag vill ha verklig 
valfrihet för våra  

äldre i Eskilstuna.”
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Hur vill  Vänster partiet 
skapa fler jobb i 
 Eskilstuna?
- Exempelvis skulle Vänsterpartiets 
nationella satsningar inom miljö- och 
välfärdsområdet leda till hundratals 
fler anställda i välfärden och i andra 
branscher i Eskilstuna. Det skulle både 
stärka kvaliteten i välfärden, leda till 
fler bostäder, renoveringar och energi-
effektiviseringar. Vid upphandlingar, 
ska vi förutom krav på kollektivavtal, 
också ställa krav på att man anställer 
lokal arbetskraft. Sedan vill vi fortsätta 
att stärka och underlätta för den lokala 
marknaden och för befintliga och nya 
företag att etablera sig och växa i 
 Eskilstuna. För att få ett jobb idag krävs 
det utbildning.  Därför vill Vänster-
partiet satsa på vuxenut bildningen 
och på yrkeshögskolan för att rusta de 
arbetssökande med nya kunskaper som 
motsvarar dagens behov. 

Vad är Eskilstunas 
största utmaning enligt 
dig?
- Eskilstunas bostadsbrist och arbets-
löshet. Den leder till trångboddhet och 
ett ojämlikt samhälle där klyftorna 
mellan människor ökar. Ett batteri av 
olika åtgärder, både statliga, i regionen 
och lokalt krävs för att skapa fler 
bostäder och fler jobb i Sverige och 
Eskilstuna. Vänsterpartiet har politiken 
för detta.

“För att få ett jobb idag 
krävs det utbild ning.  
Därför vill Vänster-
partiet satsa på vuxen-
utbildningen.”

Firat Nemrud 
Ålder: 55 år 
Yrke: Verksamhetsutvecklare 
Hyresgästförening
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Du brinner för såväl 
 kultur som idrott och 
fritid – berätta.  
- Kultur, idrott och fritid är livsviktigt 
för den enskilda människan men också 
viktigt för kommunens attraktions-
kraft och utveckling. Utbudet ska vara 
för alla men då måste det också vara 
tillgängligt för alla. Att anpassa den 
fysiska miljön ska vara en självklarhet, 
men tillgänglighet betyder mer. Det 
innebär aktiviteter som är gratis eller 
har rimliga kostnader, en musikskola 
som är avgiftsfri, fritidsgårdar och 
mötesplatser som är öppna året om, 
en idrottsrörelse som välkomnar dig 
oavsett kön, sexuell läggning eller 
bakgrund. Kultur och idrott betyder 

så mycket för både kropp och själ, för 
gemenskap och kreativt skapande, för 
folkhälsa och bildning. Jag vill ge alla 
eskilstunabor dessa möjligheter!

Vad betyder Torshälla 
för dig?
- Torshälla är en unik blandning av 
småstad, bruksort och folkhem. Här har 
vi närdemokrati där alla delar hänger 
ihop. För mig och Vänsterpartiet är 
en satsning och utveckling på hela 
Torshälla självklar och nödvändig för 
hela kommunens utveckling. I stadens 

centrum ska nybyggnationer och för-
sköning i den fysiska miljön fortsätta 
men det är inte nog. De måste gå hand 
i hand med satsningar på gamla och 
nya kulturella och sociala mötesplatser. 
Ebelingmuseet, Holmberget, Holmens 
A-verkstad och Saga-biografen är 
exempel. Satsningar på utbyggnad och 
kvalité inom förskola och äldreomsorg 
är helt nödvändig.

Alar Kuutmann  
Ålder: 62 år 
Yrke: Kulturarbetare

Anette Stavehaug  
Ålder: 47 år 
Yrke: Förskollärare



7

Vänsterpartiet är ett 
rödgrönt parti  
– vad menar ni med 
det?
- Vi kombinerar en kraftfull miljö-
politik med ett tydligt klass- och 
könsperspektiv. Ett exempel är de fria 
bussresorna för skolungdomar och 
pensionärer. De skapar jämlika villkor, 
samtidigt som det är bra för klimatet att 
fler åker kollektivt. Vi nu vill återinföra 
de fria bussresorna för pensionärer (nu 
från 65 år) och färdtjänsttagare, samt 
behålla de fria resorna för skolung-
domar. Detta är något som både klimat 
och människor tjänar på, främst de som 
tjänar minst, ofta kvinnor.

Du som är lärare  
– hur ser du på  
dagens skola?
- Skolan ska verka för livslångt lärande 
där alla får en likvärdig chans till 
kunskaper och erfarenheter. Så ser det 
inte ut idag, anledningen till det är 
det fria skolvalet och det faktum att 
man idag kan göra vinst på barn och 
ungdomars utbildning. Den viktigaste 
instansen i ett barns utveckling är gjord 
till en marknad där girigheten ofta går 
före omtanken. Det är fundamentalt 
fel. Vänsterpartiet är tydliga, vi säger 
nej till vinster i välfärden i Sverige och 
Eskilstuna.

“Vi säger nej till vinster i välfärden”

Ellen Karlsson 
Ålder: 59 år 
Yrke: Kurator

Kristofer Pehrsson  
Ålder: 31 år 
Yrke: Lärarstudent



Vänsterpartiet Eskilstuna
Besöksadress: Gillbergavägen 4, 3 tr, 632 28 Eskilstuna

Tel: 016-14 83 13
E-post: eskilstuna_styrelsen@vansterpartiet.se

eskilstuna.vansterpartiet.se
Gilla oss på facebook!

1. Maria Chergui, 40, Kommunalråd, Eskilstuna
2. Joel Hamberg, 31,  Politisk  sekreterare, 

Eskilstuna
3. Maria Forsberg, 39, Lärare,  Eskilstuna
4. Firat Nemrud, 54,  Verksamhetsutvecklare, 

Eskilstuna
5. Anette Stavehaug, 47,  Förskolelärare, 

Eskilstuna
6. Alar Kuutmann, 61, Kulturarbetare, Torshälla
7. Ellen Karlsson, 58, Skolkurator, Eskilstuna
8. Kristofer Pehrsson, 31,  Lärarstudent, 

 Eskilstuna
9. Solveig Pohjola, 70, Socionom, Torshälla
10. Marcus Helgstrand, 29,  Lagerarbetare, 

Eskilstuna
11. Brita Lundkvist, 29,  Kommunikatör, 

 Eskilstuna
12. Tommy Hamberg, 63,  Hästföretagare, 

Eskilstuna
13. Maud Ekman, 67, Gruppledare  

i landstinget, Eskilstuna
14. Lennart Abrahamson, 65,  

Fd. universitetsadjunkt

15. Kajsa Svärd, 59, Lärare, Eskilstuna
16. Elias Catano, 35, Facklig tågvärd, Eskilstuna
17. Annika Goblirsch, 62, Lärare, Eskilstuna
18. Rashid Azarå, 55, Ekonom,  Eskilstuna
19. Monica Larsson, 55, Socionom, Eskilstuna
20. Jukka Tähkavuori, 56,  Fordonstekniker, 

Torshälla
21. Carin Kuutmann, 58, Leg. psykolog, 

 Torshälla
22. Bosse Jonsson, 58, Lektor,  Eskilstuna
23. Ida Myrbäck, 29, Leg. dietist, Eskilstuna
24. Jawad Zanghnaeh, 36,  Vvs-ingenjör, 

 Eskilstuna
25. Roja Mahmoudi, 47,  Undersköterska, 

 Eskilstuna
26. Karin Wretling, 36,  Kronoinspektör, 

 Eskilstuna
27. Naim Yusufi, 41, Lärare, Eskilstuna
28. Irena Tyszko-Tähkavuori, 51,  Lagerarbetare, 

Torshälla
29. Mirjam Abdulla-Poor, 49,  Eskilstuna
30. Terhi Niemi, 73, Pensionär,  Eskilstuna

Alla Vänsterpartiets kandidater


