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Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort 
länge. I snart 16 år har vi styrt Eskilstuna, i majoritet 
med Socialdemokraterna, den senaste mandatperioden 
även tillsammans med Miljöpartiet. Vi haft alltid haft 
ordning på ekonomin, utvecklat kommunens verksam-
heter och stadens utformning. Vi är stolta över  mycket 
som har gjorts. Stora satsningar på miljön under lång 
tid har gjort att Eskilstuna idag är en av Sveriges 
miljöbästa kommuner. Vi har prisats nationellt för vårt 
jämställdhets arbete, utsetts till Fairtrade City och går nu 
före genom att anställa 150 personer med funktionsned-
sättningar i kommunkoncernen.  Men vi är inte nöjda för 
mycket mer finns att göra.    

När vi nu går till val är Vänsterpartiets ambition 
därför självklar. Vi vill fortsätta regera och Eskilstuna 
 behöver ett starkt och större Vänsterparti. Endast då kan 
 Eskilstuna fortsätta utvecklas till att bli en mer hållbar, 
jämställd och jämlik kommun!

Vänsterpartiet är partiet som står upp för helheten. 
Vi ser värdet av sociala investeringar, samtidigt som vi 
investerar i vår miljö. Vi vill satsa på skolan såväl som 
på våra äldre. Vi vet att satsningar på både tillgänglighet 
och på kultur och fritid är förutsättningar för att flickor 
och pojkar, kvinnor och män ska må bra och utvecklas. 
Vår helhetssyn på samhället och politiken gör att vi vill 
använda våra gemensamma resurser där de gör mest 
nytta, för både människorna och miljön. 

Ekonomi är avgörande när man styr en kommun 
och påverkar självklart vilka reformer kommunen kan 
genomföra. Verkligheten är hård - behoven är många 
och resurserna räcker inte till allt. En välfärd för alla, 
med hög kvalitet kostar och ska så få göra. Kvaliteten 
i barn omsorgen, skolan och äldreomsorgen ska gå före 
skatte sänkningar och alltför höga överskott. Eskilstuna 
har idag höga överskott då målsättningen på resultatet 
har varit + 2,5 % över mandatperioden. För oss är det 
rimligt att ha ett lägre överskott i perioder när lågkon-
junktur/hög arbetslöshet råder för att sedan ha högre 
överskott i bättre tider. Därför vill vi sänka det höga 
överskottsmål som vi har idag och istället följa Sveriges 
kommuner och landsting rekommendation om 2 %. Det 
ger oss  ytterligare ca 30 miljoner varje år att fördela. 
Eskilstuna kommer också att fortsätta växa vilket ger en 
ökad skatte kraft och därmed mer resurser. 

Förslag vi vill genomföra måste ske över tid utifrån de 
ekonomiska förutsättningar som råder. Vi lever  dessutom 
i en globaliserad värld där vår ekonomi  ständigt  påverkas 
av yttre faktorer. Lokala förutsättningar påverkar själv   -  
klart också våra möjligheter – men vilka som styr 
Sverige påverkar vår kommunala ekonomi och  vardag 
än mer. Sverige och Eskilstuna behöver därför en 
ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti. Det 
 kommer ge Eskilstuna bättre möjligheter och större 
ekonomiskt utrymme att driva kommunen framåt. 

Framtiden finns  
i Eskilstuna
–  tillsammans utvecklar  
 vi kommunen
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Det här valet står mellan omtanke och girighet. Vi vill se 
ett slut på privatiseringar och vinstuttag i skola, vård och 
omsorg. Endast Vänsterpartiet har en konkret politik för 
att möjliggöra detta. Våra gemensamma skattepengar ska 
inte gå till vinstuttag i privata företag eller riskkapital-
bolag i skatteparadis. Dagens möjlighet till vinstuttag gör 
Sverige unikt i negativ bemärkelse. Så ser det i princip 
inte ut i något annat land. Den hållning som Vänster-
partiet har delas med borgerliga partier i andra länder.  
Vi vet att vi har rätt – dagens system är ett ohållbart 
 system och måste ändras. Vänsterpartitet gör skillnad  
- vi sätter omtanke före girighet. Eskilstuna är inte  
till salu!

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att skattemedel ska gå till skola, vård och omsorg 

istället för till privata vinster

 � Att satsa på och förstärka de kommunala verksam-
heterna

 � Att motsätta oss varje etablering av friskolor med 
vinstintressen

 � Att fortsätta säga nej till LOV (Fri etableringsrätt för 
aktörer inom vård- och omsorg)

 � Att återta privat driven verksamhet inom äldre-
omsorgen till kommunal regi

 � Att inga utförsäljningar görs av allmännyttan (våra 
kommunala hyresbostäder)

 � Att ingen utförsäljning av de kommunala bolagen 
görs

Eskilstuna  
är inte  
till salu.

Inte till salu.
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I Vänsterpartiets Eskilstuna får alla människor plats. Vår 
vision och dröm är att skapa ett interkulturellt  Eskilstuna 
där våra invånare lever i samklang med  varandra, 
utvecklas och tar ansvar för sig själva, grannen, arbets-
kamraten och miljön. I vårt Eskilstuna välkomnar 
vi olikheter, nya invånare, mångfald och nya idéer. 
 Människor ställs inte mot varandra utan hittar istället 
former för samarbete och utveckling. Arbetet med att 
förebygga och motverka diskriminering, främlings-
fientlighet och rasism har högsta prioritet. 

Med ett starkt Vänsterparti i majoritet är vår  ambition 
att Eskilstuna om några år stolt kan kalla sig för den till-
gängliga kommunen som tar vara på människors  styrkor. 
Eget boende, arbete med en god inkomst,  möjlighet till 
studier, socialt nätverk, meningsfull fritid, god till-
gänglighet och rätt till stöd vid behov, är nyckeln för 
ett sådant Eskilstuna. Vi har under denna mandatperiod 
varit drivande i arbetet med att fortsätta tillgänglighets-
anpassa offentlig verksamhet och för att kommunen 
ska anställa 150 personer med funktionsnedsättning. 
Vi vill nu öka antalet riktiga jobb för personer med 
funktionsnedsättningar, både i kommunen och i sam-
verkan med näringslivet samt möjligheterna att studera. 
Habiliterings ersättningen ska också höjas för personer i 
sysselsättning eller daglig verksamhet. Hela Eskilstunas 
offentliga rum inklusive alla kommunens verksamheter 
ska tillgänglighetsanpassas för att inte diskriminera 
eller lämna någon utanför. Alla tjänar på ett tillgängligt 
samhälle!

Vänsterpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling där 
vi värnar både dagens och framtidens generationer, från 
de minsta barnen, till våra äldsta invånare, nyanlända och 
besökare. För oss kommer mänskliga rättigheter, jäm-
ställdhet, jämlikhet och barnperspektivet i första rummet. 
I vårt framtida Eskilstuna ska alla flickor och pojkar, 
kvinnor och män ha tillgång till socialt,  ekonomiskt 
och politiskt inflytande. Vi arbetar aktivt för att detta 
för hållande ska bli verklighet, bland annat genom att på 
olika sätt stärka medborgardialogen och motverka stereo-
typa normer. Vi vill därför utveckla dialogen med barn 
och ungdomar, starta ett ungdomsfullmäktige, ta fram en 
lokal HBTQ-certifiering, utveckla flyktingguideverksam-
heten samt kommunens råd och utskott. 

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och för oss är 
jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och 
män avgörande. Jämställdhet är en fråga om kvinnors 
och mäns makt att forma samhället och sina egna liv. 
Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, 
ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor 
upphör. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser 
fördelas och normer skapas. Därför är det så viktigt att 
fortsätta ställa frågorna - vem får vad, på vilka villkor 
och varför, i all kommunal verksamhet. 

All vår verksamhet och samhällsservice ska vara 
jämställd och vårt absoluta mål är att Eskilstuna ska 
bli  Sveriges mest jämställda kommun. Mäns våld mot 
kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar 
kvinnor, barn och anhöriga. Därför vill vi fortsätta öka 
grundstödet till Kvinnojouren Moa och Tjejjouren Meja. 
Vi vill också att kommunen tillsammans med ideella 
krafter skapar ett Tjejhus för att ge unga tjejer en mötes-
plats där man blir sedd och hörd för den man är. 

Ett Eskilstuna för alla
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Vänsterpartiet verkar för 

Demokrati
 � Att stärka och utveckla medborgardialogen 

 � Att göra medborgarförslag mer känt och att antalet 
medborgarförslag ökar varje år

 � Att starta ett ungdomsfullmäktige via grundskolornas 
åk 7-9 och gymnasieskolonas elevråd

 � Att fortsätta med kontinuerliga barnhearingar och 
andra metoder för att stärka barns inflytande 

 � Att utveckla kommunala invandrarrådet till ett Inter-
kulturellt råd med fler representanter från civilsam-
hället, bland annat idrottsföreningar, kulturföreningar 
och forskarsamhället

 � Att fortsätta stärka befintliga kommunala råd och 
utskott med fokus på dialog, utveckling och bättre 
kvalitet i kommunens verksamheter 

Jämställdhet
 � Att Eskilstuna ska bli Sveriges mest jämställda 

 kommun

 � Att i mötet med medborgaren ska alla kommun-
ens verksamheter erbjuda en jämställd service, 
jämställda tjänster och ett jämställt bemötande 
 utifrån de kartläggningar och analyser som gjorts 
av  kommunens verksamheter ur ett jämställdhets-
perspektiv

 � Att öka kommunens grundstöd till Kvinnojouren 
Moa 

 � Att ge ett grundstöd till tjejjouren Meja

 � Att möjliggöra fler boendeplatser för Kvinnojouren 
Moas verksamhet som även är tillgänglighets-
anpassade   

 � Att STOPP-verksamheten, Se oss och Mansmot-
tagningen ska fortsätta utvecklas och göras mer 
kända

 � Att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor genom 
en informationskampanj för både den kommunala 
organisationen och lokalsamhället

 � Att tillsammans med ideella krafter starta upp ett 
Tjej hus för att stödja unga tjejers utveckling och 
identitet 

Mångfald
 � Att kommunen aktivt ska arbeta med att förebygga, 

identifiera och agera mot diskriminering i sin egen 
verksamhet och som arbetsgivare

 � Att kommunen aktivt ska arbeta mot rasism och 
främlingsfientlighet. Grundskola- och gymnasieskola 
ska genom olika insatser prioritera detta arbete

 � Att utveckla och stärka resurserna till det inter-
kulturella arbetet i Eskilstuna och till förstärkt 
 samhällsinformation

 � Att behålla och utveckla flyktingguideverksamheten 
för ökad social gemenskap och integration samt öka 
antalet guider till 2000 under kommande mandat-
period

 � Att kommunen tar fram en modell för att skapa en 
lokal HBTQ-certifiering 

 � Att samtliga verksamheter under kommande mandat-
period ska certifieras enligt denna modell 

 � Att öka antalet riktiga jobb för personer med 
funktions nedsättning genom anställningar i 
 kommunen samt riktat stöd till arbetstagare och 
näringsliv

 � Att personer med funktionsnedsättning ska bli mer 
delaktiga i samhället bland annat genom att utveckla 
konceptet DIS (Delaktighet i samhället) 

 � Att främja möjligheter till fortsatta studier för 
 personer med funktionsnedsättning

 � Att bygga och möjliggöra nya LSS-boendeplatser 
integrerat i staden

 � Att stärka det förebyggande och hälsofrämjande 
 arbetet för personer med funktionsnedsättning. 

 � Att stärka arbetet kring personer med psykisk ohälsa, 
särskilt bland äldre och personer med funktionsned-
sättning

 � Att höja habiliteringsersättningen för personer i 
syssel sättning eller daglig verksamhet

 � Att arbeta för att Pluskortet som vänder sig till 
 personer med funktionsnedsättning blir mer känt  
och att fler verksamheter ansluter sig
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En huvudfråga för oss i Vänsterpartiet är att skapa fler 
jobb. Vi vill se fler anställda i välfärden då det stärker 
kvaliteten i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. 
Samtidigt som det minskar arbetsbelastningen och sjuk-
skrivningarna så minskar det arbetslösheten och   
ger staden en ökad skattekraft. 

I Eskilstuna bygger vi en stad för framtiden med 
ny arena, nytt badhus och många nya bostäder. Detta 
leder till många nya jobb. Vid upphandlingar ska vi 
förutom krav på kollektivavtal även ställa krav på att 
man anställer lokal arbetskraft. Vi ska ha ett tryggt och 
blomstrande arbetsliv i Eskilstuna. Att värna vår miljö 
leder till nya arbetstillfällen. Över 50 000 nya gröna 
jobb förväntas skapas i Sverige innan 2020 – genom 
 satsningar på vindkraft, biogas, elindustri, vågkraft, 
solenergi, batteribranschen, bodstadsombyggnad, energi-
effektiviseringar och ny infrastruktur. Eskilstuna är 1 % 
av befolkningen – det kan betyda 500 nya gröna jobb i 
vår kommun. Fortsätter vi att ställa om Eskilstuna till en 
modern och grön arbetarstad ökar därför arbetstillfällena. 

Eskilstunas arbetslöshet är alarmerande hög och den 
måste bekämpas med alla medel då den leder till ett 
ojämlikt samhälle där klyftorna mellan människor ökar.  
Vänsterpartiet ser arbete som en rättighet. Varje person 
som får ett arbete är en vinst såväl för individen som 
för samhället. Att ha en inkomst och arbetskamrater är 
en fråga om människovärde. Eskilstuna måste ha ett 

arbets liv för alla, som även inkluderar unga, personer 
med utländsk bakgrund och personer med funktions-
ned sättningar – grupper som idag har en längre väg 
till arbete. Detta kräver riktade satsningar likt Trainee-
projektet, vilket leder till riktiga jobb. Detta ska vi 
fortsätta med samtidigt som vi tar bort Fas 3 från kom-
munens verksamheter. Sommarjobb för alla i åk 9 och 
gymnasiets åk 2, anställningar av personer med funk-
tionsnedsättningar i kommunkoncernen och validering 
av utländsk utbildning är tre andra exempel på vad som 
behöver göras än mer. 

Samverkan är avgörande för att vi ska vända den 
alltför höga arbetslösheten i Eskilstuna. En samverkan 
 mellan kommunen, näringslivet, arbetsförmedlingen 
och högskolan ska ligga till grund för kommunens 
framtida arbetsmarknadspolitik. Vi måste rikta våra 
insatser rätt, vilket bland annat innebär att satsa på 
yrkes utbildningar som leder till jobb och att förbättra 
vår studie- och yrkesvägledning. Småföretagarna är en 
viktig del av  Eskilstunas näringsliv. De är parter som i 
samverkan med kommunen ska inkluderas och inte får 
glömmas bort. Vänsterpartiet har på riksplanet en god 
småföretagar politik. Vi vill exempelvis att arbetsplaster 
med färre än 10 anställda ska slippa betala sjuklön de 
första 14 dagarna och att det sociala skyddsnätet för 
företagare ska stärkas. I Eskilstuna vill Vänsterpartiet 
utveckla banden mellan företagen och kommunen än 
mer. Vi måste satsa på både befintliga och nya företag. 

Fler jobb  
– rätt till arbete

Jo
bb
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att fortsätta med och öka Traineejobben inom 

 kommunen med än större fokus på utbildning och 
tiden efter avslutad anställning 

 � Att Traineeprojektet utvecklas i samverkan med 
näringslivet med ambitionen att personer också 
 anställs inom det privata näringslivet

 � Att stärka samverkan med myndigheter placerade 
i Eskilstuna – så som Arbetsförmedlingen, Mälar-
dalens högskola, Försäkringskassan, Energimyndig-
heten, Trafikverket, Fortifikationsverket, Skatteverket 
och Polismyndigheten 

 � Att utveckla ett Arbetsmarknadsforum där dialog ska 
föras mellan kommunkoncernen, andra myndigheter, 
högskolan och näringslivet 

 � Att ställa sociala krav vid upphandlingar, som t ex 
att anställa lokala byggarbetare, arbetslösa ungdomar 
eller personer från närområdet 

 � Att i upphandlingar alltid ställa krav på kollektivavtal 
på leverantör och tredje parts leverantör 

 � Att stärka kommunens upphandling från det lokala 
näringslivet och lantbruket

 � Att alla i åk 9 och år 2 på gymnasiet och gymnasie-
särskolan ska erbjudas sommarjobb

 � Att bygga upp ett Vägledningscentrum med en 
 professionell studie- och yrkesvägledning öppen  
för alla

 � Att kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen 
erbjuder särskilda insatser för ungdomar som hoppat 
av gymnasiet 

 � Att fasa ut FAS 3 ur kommunens verksamheter och 
istället erbjuda personerna riktiga jobb och utbildning

 � Att fortsatt utveckling av ett Entreprenörscentrum 
med bred målgrupp sker

 � Att stärka kvinnligt företagande genom riktade 
insatser 

 � Att Eskilstuna logistikpark utvecklas till ett miljö-
inriktat logistikcentrum 

 � Att utveckla möjligheten till validering av utländska 
utbildningar tillsammans med arbetsförmedlingen 
och högskolan

Eskilstuna Jernmanufaktur AB  
(Munktell Science Park)
Bolaget Eskilstuna Jernmanufakturs verksamhet 
 Munktell Science Park slog upp portarna 2005 och 
arbetar idag tillsammans med ett åttiotal företag som har 
omkring två hundra anställda. Dessa företag får tillgång 
till specialister på företagsbyggande och finansiering, 
samt möjlighet att nätverka med varandra och externa 
aktörer. Det är en mötesplats med över 20 000 besökare 
per år. Kopplingarna till Mälardalens Högskola är 
också starka, till exempel via gemensamma forsknings-
projekt och högskolans tillväxtinkubator Create, som 
ägs av Munktell Science Park tillsammans med Västerås 
 Science Park

Munktell Science Park har hittat en modell där de 
 skapar nya grupper av medarbetare som normalt inte 
 jobbar med innovation eller produktutveckling. En av 
deras doktorander leder detta arbete för att utveckla nya 
idéer till färdiga koncept som går att ta ut på marknaden. 
Det har varit väldigt framgångsrikt.

Nu har man tagit sin innovationsexpertis ett steg till 
för att på lång sikt kunna finansiera hela verksamheten 
själva. Numera drivs Munktell Science Park av ett helägt 
kommunalt bolag, Eskilstuna Jernmanufaktur. Bolaget 
har tagit fram en ny organisation som bygger på tre 
huvudområden.

 � att stödja processen från idé till nystartat företag

 � att utveckla innovationskraften hos befintliga företag

 � att kommersialisera MSP:s innovationskunnande

En viktig tanke för bolaget är att knyta  samman 
Mälardalen. Kan de bidra med innovation och 
 företagande så tror vi att hela regionen kan utvecklas 
mer. Stockholm, som har stora utmaningar att hantera 
inte minst logistiskt, skulle också dra nytta av en sådan 
satsning.

Vänsterpartiet ser vikten av att knyta samman det 
lokala näringslivet med akademin och kommunens 
egna verksamheter. Vi ser positivt på den start som 
Munktell Science Park fått som kommunalt bolag sedan 
över gången hösten 2013. Vi vill ytterligare stärka de 
ägar direktiv som talar om att Munktell Science Parks 
övergripande mål är att stimulera uthållig tillväxt genom 
fler arbetstillfällen, ekologisk uthållighet och ökad 
 ekonomisk omsättning i nya och befintliga företag i 
Eskilstuna med omnejd.

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig 
samhällsnytta med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling.
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Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare.  
I kommunen arbetar ca 10 000 kvinnor och män, vikarier 
och visstidsanställda inräknat. Det innebär ett stort 
ansvar men också en utmaning. Vänsterpariet vill att 
Eskilstuna kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare. 
Vi vill se modiga chefer och modiga medarbetare som 
trivs på sitt arbete och som gör sitt yttersta för att ge 
medborgarna en god service med hög kvalitet. För att 
nå dit måste kommunen som arbetsgivare bli än bättre. 
Vi måste bli bättre på att ta vara på medarbetarnas idéer 
och öka inflytandet för enheter och de enskilda anställda. 
Heltid ska vara en grund i samtliga tjänster och vi vill 
ta bort delade turer. Språk och tvärkulturellkompetens 
är en merit som vi bättre ska ta tillvara på. Kommunens 
personal ska spegla vår befolkning på alla nivåer och 
då krävs det ett aktivt rekryteringsarbete utifrån den 
målsättningen. 

Kommunen har under en lång tid årligen gjort 
lönekartläggningar för att utjämna osakliga löne-
skillnader mellan kvinnor och män och mellan lik-

värdiga yrken. För oss är det viktigt att vi ser över och 
höjer ingångslönerna i kommunen i syfte att säkerställa 
kommande kompetens och rekryteringsbehov. Viktiga 
reformer kring personalförmåner har genomförts för 
all personal. Nu är det dags att gå vidare och titta på 
grupper med särskilt tung arbetsbelastning.  Här behövs 
 kontinuerliga hälsokontroller och andra hälsofrämjande 
riktade insatser. Vi behöver dessutom se över vilka 
 grupper som har rätt till arbetskläder.  

Ett hållbart arbetsliv betyder att du ska orka med 
och trivas med dina arbetsuppgifter över tid. För vissa 
 betyder det att man arbetar hela sitt liv på en arbets-
plats, för andra så behövs det förändringar för att man 
ska  känna sig stimulerad och ha lust till sitt arbete. 
 Kommunen måste därför bli bättre på att fortbilda, skapa 
andra karriärvägar och underlätta möjligheten att byta 
jobb inom kommunen. Endast så skapar vi ett hållbart 
arbetsliv för all vår personal. 

Eskilstuna kommun  
– Sveriges bästa arbetsgivare
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att heltid ska skrivas in som grund i samtliga 

anställnings kontrakt med möjlighet till önskad tjänst-
göringsgrad

 � Att ta fram en strategisk rekryteringsplan för att 
utifrån denna aktivt kunna arbeta med utbildning och 
rekrytering till yrken med kommande personalbrist, 
till exempel undersköterskor, socionomer och lärare 

 � Att öka inflytandet på enheterna och för den enskilda 
medarbetaren

 � Att kommunen ska stärka dialog med kommunens 
personal och genomföra ett aktivt arbete i syfte att 
öka yrkesstoltheten och trivseln på arbetet

 � Att utvärdera lönekartläggningarna för att se 
 resultatet av det arbete som gjorts

 � Att varje år fortsätta kartlägga och utjämna  osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män samt 
 oönskade löneskillnader mellan likvärdiga yrken 

 � Att höja ingångslönerna i kommunen i syfte att säker-
ställa kommande kompetens och rekryteringsbehov

 � Att delade turer tas bort

 � Att 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbets-
dag införs på försök inom verksamheter i Eskilstuna 
kommun, en utvärdering görs efter 2 år

 � Att kompetenskartlägga all personal för att bättre 
kunna tillvarata olika kompetenser och upptäcka 
kompetensbrister

 � Att alternativa karriärvägar ska utformas så att 
 kompetens tillvaratas och kommunens attraktions-
kraft som arbetsgivare ökar

 � Att möjligheterna till kompetenshöjning och fort-
bildning ökar

 � Att mångfalden bland kommunens personal i alla led 
ska öka och flerspråkighet och kulturkompetens ska 
ses som meriter vid kommunens rekrytering

 � Att kommunen tar krafttag i arbetet med att minska 
sjukfrånvaron

 � Att behålla nuvarande personalförmåner och utöka 
dessa till att även gälla systematiska hälsokontroller 
och riktade hälsofrämjande insatser inom tunga eller 
hälsofarliga arbeten 

 � Att rätt till arbetskläder ska vara en självklarhet då 
arbetsuppgifterna kräver det 
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Vänsterpartiet ser utbildning som det samhällskitt 
som håller samman och utvecklar medborgare i en 
 demokratisk anda. Skolan ska verka för livslångt lärande 
där alla får en likvärdig chans till kunskaper och erfaren-
heter. Därför är förskolan och skolan avgörande för att 
alla flickor och pojkar ska få samma möjligheter att 
utvecklas till fria individer oavsett bakgrund. Med detta 
som utgångspunkt vill vi verka för att läxhjälp ska finnas 
på alla skolor, till alla elever. Fortsatta satsningar ska 
göras för att upprätthålla och utveckla Komvux och SFI. 
Förskolan är ur många aspekter oerhört viktig och lägger 
grunden till fortsatt lärande. Därför ska alla barn ha rätt 
till förskola, minst 30 timmar i veckan.

Vänsterpartiet verkar för en jämlik skola där ingen ska 
kunna välja fel. För att det ska ske måste vinstintresset 
bort från skolverksamheten. Skattepengar som satsas på 
skolan ska gå till skolan. Alla barn och elever har rätt till 
lek, lärande och utbildning i stimulerande, trygga och bra 
lokaler med en bra arbetsmiljö. Alla skolor ska vara bra 
skolor.

Som feministiskt parti lägger vi stor vikt vid skolans 
möjlighet att bidra till ett jämställt samhälle. Genus-
pedagogik och ett normkritiskt förhållningssätt är således 
självklara delar i hela utbildningsväsendet, från förskola 
till vuxenutbildning.

Skolan kan också ta rollen som navet i stadsdels-
utveckling. Arbetet med att rusta upp och satsa på 
Skiftingehus, som Vänsterpartiet drivit, är just ett sådant 
exempel. Vi vill att skolan ska fungera som samlings-
punkt för alla i stadsdelen och att lokalerna hålls öppna 
365 dagar om året för föreningsliv och andra aktiviteter. 
Det leder till en större samhörighetskänsla och ökat 
engagemang i lokalsamhället.

Skolan står inför stora utmaningar och därför behövs 
högre lärartäthet på alla stadier. För att ge pedagoger 
och lärare ytterligare möjlighet till utveckling och 
lust i  arbetet krävs stärkta möjligheter till kompetens-
utveckling, mer tid till reflekterande samtal mellan 
 kollegor och större möjligheter till inflytande ute på 
 skolorna. Framtida satsningar på skola och utbildning 
ska nå hela vägen ut i verksamheterna. Personal och 
elever ska känna att man får ökade resurser, fler lärare 
och kollegor.

Allas rätt till en bra utbildning
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att stärka inflytandet för barn, elever och personal  

 � Att stereotypa könsroller, rasism och homofobi ska 
motverkas i förskola och skola genom satsningar på 
förstärkt värdegrundsarbete och genuspedagogik

 � Att värdegrundsresursen inom grundskolan och 
 gymnasiet ska behållas och vara ett stöd i det 
förstärkta värdegrundsarbetet

 � Att studieförbunden fortsatt får kommunalt stöd till 
folkbildning

 � Att utöka förskolan inom Nattis (förskola dygnet 
runt) så att den också är garanterad för föräldrar med 
tillfälliga eller oregelbundna arbetstider 

Förskola
 � Att minska barngruppernas storlek i förskolan

 � Att bygga nya förskoleavdelningar för att möta 
behoven

 � Att antalet barn per pedagog minskar

 � Att införa möjlighet till 30 timmars förskola för 
alla, med särskilda riktade resurser till områden där 
behovet är större 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
gymnasiet och särskolan

 � Att öka lärartätheten i Eskilstuna till minst riks-
genomsnittet

 � Att andelen behöriga lärare i kommunala skolor  
ska öka

 � Att Eskilstunas och Torshällas skolor ska vara 
avgiftsfria 

 � Att antalet barn per pedagog på fritidshemmen 
 minskar och barngruppernas storlek minskar 

 � Att i Eskilstuna kommun skapa en jämlik verksamhet 
för alla barn i förskoleklass

 � Att Eskilstunas kommunala skolor ska komplettera 
varandra med olika pedagogiska inriktningar och 
 profiler - inte konkurrera ut varandra  

 � Att alla elever ska bli stimulerade utifrån sina egna 
behov och förmågor samt att barn i behov av särskilt 
stöd ska prioriteras  

 � Att alla skolor erbjuder läxhjälp 

 � Att bemannade skolbibliotek finns på alla skolor

 � Att barn och elever i Eskilstunas skolor ska ha en 
jämlik tillgång till elevhälsa 

 � Att arbetet för att förebygga flickors och pojkars 
psykiska ohälsa intensifieras

 � Att skolan ska lära alla barn och ungdomar att simma 
innan de går ut årkurs 9

 � Att utveckla praoverksamhet tillsammans med 
näringslivet så att modellen Ung Entreprenör från 
Torshälla når alla elever i åk 8

 � Att en storsatsning på ett anti-mobbningsarbete 
genomförs i grundskolan

 � Att renovera och utveckla Skiftingehus till att bli en 
attraktiv skola öppen 365 dagar om året i samverkan 
mellan kommunen, stadsdelen och andra aktörer

 � Att stärka skolans roll i arbetet med stadsdels-
utveckling 

 � Att modersmålsundervisningen i grundskolan och 
modersmålsträningen i förskolan ska prioriteras och 
att alla med rätt till modersmålsundervisning  
ska få det

 � Att vikten av studie- och yrkesvägledning på grund-
skolan och gymnasiet ska lyftas och ske i samverkan 
med Vägledningscentrum i syfte att stödja flickors 
och pojkars otraditionella yrkesval och för att arbeta 
mer vägledande och framåtsyftande 

 � Att kontinuerlig dialog mellan gymnasieskolan, 
Näringslivsenheten, högskolan och näringslivet förs 
kring framtida utbildningsbehov

Vuxenutbildning
 � Att inrätta en ny nämnd och förvaltning för 

gymnasies kolan, Komvux och SFI för att bättre 
 använda resurserna och skapa en bättre samverkan

 � Att prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete i 
nära samverkan med det lokala näringslivet

 � Att arbeta för att fler yrkeshögskoleutbildningar 
startar i Eskilstuna 

 � Att ett starkt grundstöd till Komvux bibehålls

 � Att SFI ska utvecklas kvalitetsmässigt och 
 individualiseras samt riktas mot att än fler går  
vidare till studier eller jobb

 � Att samverkan mellan SFI och Arbetsförmedlingen 
stärks 

 � Att inrätta ett akademikerspår på SFI i samverkan 
med Arbetsförmedlingen

 � Att språkpraktikplatser under SFI-tiden ska 
 garanteras

 � Att särskilt stöd inom SFI ges till analfabeter och 
 personer med kort utbildning samt vid behov 
 förlängd studietid

 � Att inrätta en kögaranti kring återanmälningar för 
studenter som avbrutit studier på grund av sjukdom 
eller graviditet
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För Vänsterpartiet går omtanke och medmänsklighet 
i vardagen före girighet och vinstuttag för riskkapital-
bolag. I Eskilstuna vill vi att äldre ska ha valfrihet om 
inne hållet i sin vardag och kunna påverka sina egna 
liv. Inom hemtjänsten och i särskilt boende ska man ha 
inflytande över när, hur och vad som ska göras  kopplat 
till sitt hem och sin vardag. Vi har under mandat-
perioden varit drivande för att stoppa införandet av 
LOV och  istället drivit igenom en valfrihetsreform som 
ökat inflytandet för den enskilde. Vi vill utveckla denna 
valfrihet ännu mer för kommunens invånare. Därför 
säger vi fortsatt Nej till LOV och Ja till verklig valfrihet. 
Vi anser också att personalkontinuiteten för den äldre är 
avgörande och måste ökas för att uppnå en högre kvalitet 
inom vård och omsorg. Andelen äldre ökar i kommunen 
och det kommer att kräva att vi bygger fler äldre-
boenden, samtidigt som vi måste ersätta boenden som 
idag inte lever upp till de krav som ställs på boende- och 
arbetsmiljö. Detta ställer stora krav på kommunen och 
måste vara en prioriterad fråga under mandatperioden.  

Eskilstuna är tyvärr inget undantag när det gäller 
missbruk. Liksom i övriga Sverige ökar det och kryper 
neråt i åldrarna. Detta är ett mycket allvarligt samhälls-
problem som vi vill motverka genom ett enat krafttag. 
En fungerande skola, varierande fritidsaktiviteter och 
ett 24-timmars-perspektiv inom kommunen kring barn 
och unga vet vi motverkar att man hamnar fel. En sam-
verkan inom hela kommunen om förebyggande insat-
ser är av största vikt liksom en utvecklad samverkan 
mellan skola och socialtjänst. Eskilstunas skolor ska 
vara drogfria. Därför anser Vänsterpartiet att ett helhets-
grepp i bred samverkan måste tas för att komma tillrätta 
med det ökande drogmissbruket bland yngre och unga 
vuxna. Vi ser bland annat ett behov av fler fältarbetande 
socialsekreterare och personal med olika kompetenser 
som aktivt arbetar i grundskolorna, gymnasieskolorna 
och i stadsdelarna för att stödja ungdomar och hjälpa 
dem ut ur drogmissbruk och kriminalitet. Här behövs 
dessutom ett stärkt samarbete med polisen. När man är 
i behov av stöd är det kvalitativ hemmaplansvård som 
ska  prioriteras, men vi vill också att kommunen ska satsa 
på att bygga upp ett eget HVB-hem tillsammans med 
närliggande kommuner. 

Bostadssituationen är speciellt svår om du har ett aktivt 
missbruk. Många äldre med missbruks problematik 
 tvingas bo på Härberget, på gatan eller hos bekanta. 
Kvinnor i missbruk far särskilt illa och riskerar många 
gånger att bli utsatta för våld och övergrepp. Vi vill  därför 
att  kommunen bygger upp ett boende likt  Hemlaås, riktat 
endast till kvinnor med långvarigt  alkoholmissbruk.

Vi vet att det varje dag läggs ner ett enormt arbete av 
familj och andra anhöriga till äldre, funktionsnedsatta 
och personer i missbruk. Ofta är det kvinnor som utför 
anhörigvården. Vi är övertygade om att det är viktigt att 
både behålla och utöka korttidsplatser och trygghets platser 
inom äldreomsorgen såväl som korttidsplatser för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi vill samtidigt 
lägga resurser på att stärka och säkerställa att anhörig-
stödet görs mer känt och når ut till nya mål grupper.

Trots att det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit 
allt bättre har hälsogapet mellan olika sociala grupper 
ökat sedan 1980-talet. Därför har Vänsterpartiet varit 
drivande i att Eskilstuna kommun nu tagit stora och 
avgörande steg för att ställa om och tänka i nya banor. 
Hur blir människor friskare, gladare och lever längre?  
Vi anser att det är genom att ta ett helhetsgrepp kring 
hälso främjande och förebyggande arbete. Ett särskilt 
fokus har till en början varit att belysa och utjämna 
barn och ungdomars olika upp växtvillkor, men måste 
 utvecklas till att minska ohälsan hos hela Eskilstunas 
befolkning. 

Vänsterpartiet verkar för
 � Att stärka resurserna till den sociala investerings-

fonden och utveckla den till att också gälla invest-
eringar kring äldre och personer med funktionsned-
sättning 

 � Att kommunens samtliga nämnder och bolag aktivt 
och kontinuerligt gör socioekonomiska beräkningar 
och analyser inför beslut

 � Att utveckla teknik inom vård och omsorg som kan 
underlätta för äldre, funktionsnedsatta, anhöriga och 
personal 

 � Att stärka det förebyggande och hälsofrämjande 
 arbetet för äldre 

 � Att utveckla och bredda anhörigstödet utifrån antagen 
plan för anhörigstöd med särskilt fokus på att nå fler 
och bredare grupper

 � Att stärka möjligheten till kultur inom vård och om-
sorg i samverkan mellan Vuxennämnden, Torshälla 
stads nämnd och Kultur- och fritidsnämnden

 � Att kommunen samverkar med Frivilligcentralen för 
att öka möjligheterna till social samvaro inom äldre-
omsorgen, inte för att ersätta utan för att komplettera 
kommunens verksamheter

 � Att kunskapen om våld mot äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska stärkas och bli mer känd 

Vård och omsorg med fokus på 
omtanke och medmänsklighet
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Äldre
 � Att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen 

 � Att stärka medbestämmandet för personal och 
 brukare inom den kommunala vården och omsorgen 

 � Att utveckla modellen Verklig valfrihet så att brukare 
inom hemtjänsten får större inflytande över sin tid 

 � Att guldkantstimmar, egen tid man får bestämma 
över själv, införs på våra äldreboenden

 � Att öka tryggheten och kontinuiteten inom hem-
tjänsten genom att insatser i vårdtagarens hem 
genomförs av så få personer som möjligt

 � Att brukarna ska få ökade möjligheter att vid behov 
få tala sitt hemspråk inom hemtjänsten och på vård- 
och omsorgsboenden

 � Att utveckla en modell för tvärprofessionell sam-
verkan och rehabilitering (t.ex. arbetsterapeut, sjuk-
gymnast, beteendevetare) kring personer i behov av 
vård och omsorg innan biståndsbedömning sker

 � Att bygga 130 nya vård- och omsorgsboendeplatser 
under mandatperioden

 � Att kommunen ska ersätta samtliga befintliga vård- 
och omsorgsboendeplatser i särskilda boenden som 
har dålig boendestandard, ca 200

 � Att skapa stimulerande och attraktiva utemiljöer vid 
samtliga äldreboenden i kommunen

 � Att starta minst två nya matlag under mandatperioden

 � Att personer med stora funktionsnedsättningar vad 
gäller syn, hörsel och tal på vård- och omsorgsboende 
och inom hemtjänsten ska få stöd för att kunna 
 kommunicera

 � Att bredda kompetensen inom äldreomsorgen med 
fler personalkategorier såsom beteendevetare, social-
pedagoger och äldrepedagoger

 � Att vikarier ska ersätta ordinarie personal vid 
kompetens utveckling 

Socialt stöd
 � Att all socialtjänst gällande barn och ungdomar ska 

ha ett barnrättsperspektiv och ske i nära samarbete 
med förskola, grundskola och gymnasium och andra 
berörda parter 

 � Att socialtjänsten tidigt satsar på förebyggande 
insatser för barn och ungdomar med stödåtgärder 
på hemmaplan för att undvika externa placeringar. 
Kompetensen kring hemmaplansalternativ ska stärkas

 � Att kommunen gemensamt ska arbeta utifrån ett 
24-timmars-perspektiv kring ungdomars liv

 � Att starta en uppsökande verksamhet för att nå ut 
med stöd till fler personer med psykisk ohälsa

 � Att förstärka antalet fältarbetande socialsekreterare

 � Att ta fram en Handlingsplan – En drogfri skola i 
 Eskilstuna, för grundskolan respektive gymnasie-
skolan vad gäller arbetet mot droger där berörda delar 
av kommunen samverkar 

 � Att i samverkan mellan skola och socialtjänst tillsätta 
resurser som arbetar aktivt på grundskolorna och 
gymnasieskolorna för att motverka droganvändning 
och kriminalitet

 � Att skapa en verksamhet för gymnasieungdomar som 
inte får vistas i skolan på grund av drogmissbruk

 � Att starta HVB-hem i samverkan med närliggande 
kommuner 

 � Att när vi upphandlar HVB-hem ställa krav på 
kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att kunna 
dra tillbaka upphandlingen om den brister

 � Att utveckla föräldrastöd på Stödcentrum för barn 
och ungdom i samverkan mellan Barn- och ut-
bildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och 
familjeförvaltningen 

 � Att ytterligare en Familjecentral startas i kommunen

 � Att arbetet med Barnahus fortsätter och utvecklas till 
att även ta emot barn som bevittnat våld

 � Att HUVEN-verksamheten för barn till missbrukande 
föräldrar ska utvecklas och göras mer känd

 � Att se över och utveckla missbruksvården för äldre

 � Att skapa ett boende likt ”Hemlaås” för miss-
brukande äldre kvinnor

 � Att kommunens arbete med före detta kriminella 
inom KrAmi fortsätter

 � Att en EXIT-verksamhet utvecklas och görs känd

 � Att utveckla Beroendecentrum till att i samverkan 
med Landstinget Sörmland också arbeta med alkohol 
och spelmissbruk 

 � Öka kvaliteten inom Överförmyndarnämndens 
verksamhet genom utbildningar och olika former 
av utvärderingar för gode män och förvaltare samt 
brukare 
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Bostadssituationen i Eskilstuna och Sverige är idag 
 ytterst allvarlig. För oss i Vänsterpartiet är bostad en 
social rättighet. Det är viktigt att alla har en bostad, att 
våra unga kan flytta hemifrån och slippa bo på soffor och 
i källare. Befolkningen ökar samtidigt som det byggs 
för få lägenheter. Hyrorna blir allt högre och priserna 
på bostadsrätter och villor stiger. Det skapar en ohållbar 
situation på bostadsmarknaden. Hemlöshet och trång-
boddhet är idag tyvärr vardagsbegrepp. Boendefrågan 
kan vi inte enbart lösa genom åtgärder i Eskilstuna 
 kommun, det kräver en ny regering och statliga sub-
ventioner för ökat bostadsbyggande. Vänsterpartiet 
föreslår i sin riksbudget att det införs direkta stödåtgärder 
för bostadsbyggande de kommande tio åren. Det innebär 
att tre miljarder per år satsas på ett investeringsstöd till 
nyproduktion av miljövänliga hyresrätter med rimliga 
hyror. Satsningen leder till mellan 15 000 och 20 000 
nya hyreslägenheter per år i Sverige. Vi vill också se ett 
statligt stöd för upprustning av flerfamiljshus. 

Kommunen måste också ta sitt ansvar när det gäller 
byggande av bostäder och vi jobbar väldigt aktivt med 
frågan. Redan idag finns det planlagt för möjligheten 
att bygga 3 000 nya bostäder i Eskilstuna. Vänster-
partiet vill att våra två kommunala bostadsbolag bygger 
 175-200 nya lägenheter varje år. Hyresrätten har för oss 
en särställning. Det är en boendeform som tilltalar både 
unga och äldre. Den kräver inget eget kapital och du 
får hjälp och stöd av fastighetsägaren om det skulle var 
något fel i din bostad. Det är den boendeform som det 
råder störst brist på i Eskilstuna. Byggandet av hyres-
rättar är därför prioriterat. 

För att ge alla samma chans till en bostad behövs 
en kommunal bostadsförmedling. Det är centralt att 
hyresgästerna får stort inflytande över processen och kan 
vara med och påverka vid renoveringar och för ändringar 
i bostadsområdet. Tillgänglighet är en rättighet, inte 
minst i bostadsammanhang. Vi ska bygga bostäder som 

är tillgängliga, men även bygga bostadsområden som är 
tillgängliga. Vi vill skapa boendemiljöer där du kan leva 
hela livet ut med närheten till service,  kommunikation, 
mötesplatser, lekplatser och stimulerande gröna 
utemiljöer. 

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att kommunen ska prioritera ökat bostadsbyggande 

i samverkan med hela kommunkoncernen och andra 
aktörer

 � Att Eskilstuna kommun tar ansvar för att bygga 
 175-200 nya bostäder i Eskilstuna varje år 

 � Att kommunen prioriterar byggandet av hyresrätter 
till rimliga hyror

 � Att arbetet kring att motverka hemlöshet och trång-
boddhet stärks – målsättningen är att ingen person i 
Eskilstuna ska vara hemlös 

 � Att bygga hyresrätter även på markplan och i yttre 
tätorter, såsom i Skogstorp, Hållsta, Hällby och 
Kvicksund 

 � Att stimulera byggandet av tillgängliga student-
bostäder och mindre bostäder för ungdomar och äldre

 � Att det ska finnas en god planberedskap för bostads-
byggande och enkla kontaktvägar för medborgare 
och byggföretag som vänder sig till kommunen. 

 � Att inrätta en miljösaneringsfond för förorenad mark. 

 � Att skapa bra boendemiljöer där du kan leva livet ut 

 � Att bygga vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden 
samt trygghetsboenden utifrån behov 

 � Att en bostadsförmedling skapas i kommunen

 � Att studenter ska ha bostadsgaranti enligt Sveriges 
Förenade Studentkårers riktlinjer

Bostad till alla
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Kommunfastigheter  
– Eskilstunas gemensamt ägda  
fastighetsbolag

 � Att bolaget ska behålla befintligt och nyproducerat 
bostadsbestånd i kommunal regi 

 � Att bolaget säkerställer en god service i bostads-
områden och stadsdelar genom ett aktivt ägande.

 � Att bolaget arbetar för en ökad trygghet och till-
gänglighet i sina bostadsområden i samverkan med 
kommunens förvaltningar och föreningar

 � Att bolaget planerar, projekterar och bygger 175-
200 hyresrättslägenheter per år (tillsammans med 
 Torshälla fastighetsbolag), främst mindre hyresrätter

 � Att bolaget fortsätter renovera, energieffektivisera 
och tillgänglighetsanpassa befintliga fastighets-
bestånd

 � Att bolaget färdigställer Lagersbergsprojektet och 
påbörjar ett liknande arbete i andra miljonprogram 
med störst behov

 � Att bolaget ökar andelen hissar i sitt bestånd

 � Att bolaget stärker arbetet med reparation och 
 underhåll i befintliga fastigheter

 � Att bolaget utvecklar utemiljöer till stimulerande 
gröna platser

 � Att bolaget bygger ut andelen solpaneler på befintliga 
och nya fastigheter

 � Att bolaget avsätter pengar till bostadssocialt arbete 

 � Att bolaget är en viktig aktör i kommunens inter-
kulturella arbete

 � Att bolaget arbetar tillsammans med berörda 
 nämnder för att skapa boendeformer för människor 
med behov av särskilt boendestöd

 � Att bolaget möjliggör lägenheter till våldsutsatta 
kvinnor 

 � Att bolaget agerar som en nyckelaktör i utvecklingen 
av det framtida Munktellområdet inklusive badhus, 
nya bostäder och arena 

 � Att bolaget erbjuder attraktiva och prisvädra 
bostäder i bostadsområden med egna stadsdels centra. 
Bostäderna ska var utformade efter kommunin-
vånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet 
till samverkan och inflytande

 � Att bolaget vid byggnation av verksamhetslokaler 
avsätter 0,5 % av byggnadskostnaden till konstnärlig 
utsmyckning

Torshälla Fastighetsbolag AB  
– Eskilstunas gemensamt ägda  
fastighetsbolag

 � Att bolaget ska bibehålla befintligt och nyproducerat 
bostadsbestånd i kommunal regi

 � Att bolaget bygger hyresrättslägenheter

 � Att bolaget fortsätter renovera, energieffektivisera 
och tillgänglighetsanpassa befintliga fastighets-
bestånd

 � Att bolaget stärker arbetet med reparation och under-
håll i befintliga fastigheter

 � Att bolaget utvecklar utemiljöer till trygga, till-
gängliga och stimulerande gröna platser

 � Att bolaget bygger ut andelen solpaneler på befintliga 
och nya fastigheter

 � Att bolaget avsätter pengar till bostadssocialt arbete
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Vänsterpartiets övergripande inställning är att alla 
medborgare ska ha full tillgång till våra gemensamma 
värden. Det handlar om tillgänglighet och en helhetssyn 
på vår kommun där alla områden får utvecklas och 
rustas utefter behov. Vi vill ha gröna uterum spridda i 
staden och tillgängliga för alla. Platser där medborgare 
kan  mötas och folkhälsan kan stärkas. Vi är stolta över 
 Eskilstuna och tror att de satsningar som gjorts och 
fortfarande görs på Fristadstorget och å-rummet gör 
staden mer attraktiv och till en trevligare stad att leva i. 
 Centrum ska bli än mer attraktivt och samtidigt lyfter vi 
fler platser runt om i staden. 

 När nybyggnationer och renoveringar utförs ska det 
göras med hög miljöprestanda och med moderna klimat-
smarta lösningar. Soltak och energieffektiviseringar är 
exempel. När vi fortsatt bygger staden är det samtidigt 
viktigt att värna om Eskilstunas historiska särprägel och 
att vi utvecklar våra industrimiljöer varsamt. 

Vi tror att en blandad bebyggelse i våra bostadsom-
råden gynnar en god utveckling av staden. Hyresrätter, 
bostadsrätter, radhus, villor som samsas i ett område är 
viktiga komponenter för att skapa en sammanhållen stad 
där människor med olika bakgrund och förutsättningar 
möts. 

Vi vill också verka för att nybyggnationer sker i alla 
delar av kommunen, såväl i staden, i tätorten som på 
landsbygden. Människor ska ha möjlighet att kunna bo 
där de vill under hela livet.

Vänsterpartiet värnar stadsdelsutveckling och vill se 
fler liknande satsningar på hållbar stadsdelsutveckling 
såsom det pågående arbetet i Lagersberg, där dialog 
med medborgare är en viktig del. Efter att detta arbete 
färdigställts vill vi att kommunen pekar ut en ny stads-
del där en likande storsatsning sker utifrån det sociala, 
 ekologiska och ekonomiska perspektivet i boendet. 

För att få en levande landsbygd runt om i kommunen 
ser vi gärna ett större lokalt engagemang där med borgare 
värnar om och får inflytande kring sina närmiljöer, 
 exempelvis i form av fler byalag. Ett ökat stöd från 
kommunen behövs också genom utbyggd kollektivtrafik, 
skolor och äldreomsorg. Service på landsbygden och 
en utbyggnad av bredband är också viktigt för Vänster-
partiet. Vi vill utveckla och förenkla kommunens upp-
handling så att den i större utsträckning gynnar lokala 
producenter.

Hela Eskilstuna ska leva

Le
va

 o
ch

 b
o



19

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att tillgängligheten ska prioriteras vid all ny- och 

ombyggnation

 � Att utveckla offentliga miljöer såsom skolgårdar, 
trädgårdar vid boenden, lekplatser och parker till 
gröna varierande uterum tillgängliga för alla 

 � Att husbyggnationer ska utföras på ett miljövänligt 
sätt, gröna tak och energisnåla hus är goda exempel

 � Att stärka barn- och genusperspektivet i samhälls-
byggnadsarbetet liksom socialtjänstens roll i 
samhälls planeringen

 � Att rekreationsvärdet, biologisk mångfald och natur-
vårdsintressen ska ha hög prioritet vid all fysisk 
planering

Staden 
 � Att värna och utveckla industrimiljön för att behålla 

Eskilstunas särprägel och historia

 � Att bygga ett nytt resecentrum för busstrafik

 � Att öka tryggheten i kommunen genom förbättrad 
belysning i exempelvis parker, promenadstråk och 
grönområden

 � Att bygga fler utomhusgym

 � Att ta fram utvecklingsplaner för olika stadsdelar

 � Att kommunen arbetar aktivt med stadsdels-
utveckling i samverkan med boende och aktörer  
i områdena  

 � Att möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika 
delar

 � Att fullfölja utvecklingen av Åstråket och göra 
promenad stråket längs åstranden tillgängligt för alla 

 � Att arbetet kring sanering av förorenad mark 
 prioriteras och påskyndas

 � Att tillkommande broar ska ges seglingsbar höjd för 
turistbåtar och framtida båttrafik

 � Att fortsätta försköna infarterna till Eskilstuna och 
Torshälla

 � Att tätortsnära natur bevaras och tillgängliggörs

 � Att ytterligare grönområden skapas i anslutning till 
byggprojekt

 � Att medborgarna får ökad möjlighet att påverka 
stadens utformning 

Landsbygden
 � Att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden

 � Att arbeta med ortsutveckling genom att ta fram 
tätorts analyser för Näshulta, Hållsta, Barva, Kjula 
och Ärla 

 � Att kommunen möjliggör mer upphandling av 
 ekologisk och närproducerad mat

 � Att orörda stränder ska förbli oexploaterade

 � Att kommunens skogar ska skötas enligt miljö-
certifieringskrav

 � Att IT-utbygganden på landsbygden fortsätter och 
påskyndas till förmån för boende och företagare utan-
för stadskärnan, exempelvis i Barva

 � Att underlätta för nybyggnation på landsbygden inom 
lämpliga områden, även utanför de i Översiktsplanen 
utpekade noderna

 � Att former för ökat lokalt inflytande på landsbygden 
utvecklas, till exempel genom fler byalag

 � Att kommunen ska ha en positiv inställning till 
alternativa VA-lösningar där kommunalt VA inte kan 
byggas ut
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Planering och projektering av ny och förbättrad infra-
struktur är processer som tar lång tid. För att tydliggöra 
vad som kommer att genomföras tas på riksdagens/
regeringens uppdrag långsiktiga planer fram. Uppdraget 
att ta fram förslag på dessa planer har getts till Trafik-
verket, som ska ta fram en nationell plan för perioden 
2014–2025, och till Länsstyrelser/Regionförbund, som 
tar fram regionala länsplaner för samma tidsperiod.

Infrastruktur bygger stad och region. Därför är det 
viktigt att de förslag som Trafikverket och Läns styrelsen 
lägger fram stödjer de ambitioner vi har kring att 
utveckla Eskilstuna kommun. Vi har nyligen antagit en 
ny översiktsplan för hur vi vill att Eskilstuna kommun 
ska utvecklas. Det gör det lättare att framföra synpunk-
ter på de planer som Trafikverket och Länsstyrelsen 
 presenterat.

Vänsterpartiet anser att det behövs en regional sam-
ordning kring Mälaren för att utveckla de samlade 
 resurserna för infrastruktursatsningar på ett optimalt sätt.

En utökad satsning på Västerås hamn för gods, en 
utvecklad godshantering på järnväg, med nybyggnation 
av en godsbangård norr om Eskilstuna, och en samlad 
flygplatsresurs mellan de båda Mälarkommunerna kan 
bli resultatet av ett utökat samarbete. Vänsterpartiet 
ser ett sådant samarbete som nödvändigt för att uppnå 
 maximal samhällsnytta.  I avvaktan på detta samarbete 
vill vi lägga in flygplatsen organisatoriskt i Logistik-
parken Kjula. Det kommer att visa om flygplatsen har 
ett värde eller ej för kommunen. Inga nya kommunala 
investeringar ska göras i flygplatsen. 

Eskilstuna i centrum  
av Mälardalen
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Torshälla är närdemokrati i praktiken. I Torshälla kan 
du möta din lokala politiker i affären och diskutera hålet 
i gatan med vetskap om att informationen går rakt in i 
organisationen. Torshälla är unikt med egna ansvarsom-
råden i den kommunala förvaltningen, egen admini-
stration och ansvar för flera viktiga områden som vård, 
skola, omsorg, kultur, gator, vattenvägar och parkskötsel. 
Man har dessutom eget medborgarkontor och mötes-
platser. För Vänsterpartiet är det viktigt att Torshälla 
ingår i Eskilstuna kommun och växer och utvecklas 
precis som den större staden, men vi vill också fortsätta 
värna den särprägel som Torshälla har som stad inom 
kommunen. Torshälla ska fortsätta att ha en egen nämnd 
och en fortsatt bibehållen närservice. Detta är en viktig 
demokratifråga. Samtidigt ska samverkan mellan Tor-
shälla och andra förvaltningar stärkas.

Torshälla har en tydlig kulturprofil. Den stora om-
fattningen av finska kulturyttringar är mycket värdefulla 
och utgör en betydelsefull del av Torshällas samlade 
kulturliv. Sagabiografen har genom ett privat initiativ 
börjat leva upp igen. Vänsterpartiet vill se ett samarbete 
för att kunna digitalisera biografen, enligt den modell 
som diskuteras för Royal på Järntorget i Eskilstuna.

 2017 fyller Torshälla 700 år. Arbetet med jubileet ska 
användas långsiktigt för stadens utveckling. Gestalt-
ningen av stadens historia ska utgöra en grund för att 
permanenta en stadshistorisk skildring i just Torshälla. 
Holmberget är en värdefull utemiljö. Dess utescen med 
restaurang är den givna platsen i staden för konserter 
för yngre såväl som äldre, inomhus i restaurangen eller 
utomhus i parken. Den beslutade skulpturparken blir ett 
värdefullt tillskott. Torshälla ska fortsätta vara en vatten-
nära grön pärla i kommunen, genom satsningar på när-
parker, vandringsstråk längs ån, närströvområden och en 
ansiktslyftning av stadskärnan. Torshälla har en enorm 
potential som turistmål och vi vill därför också verka för 
att en hotellverksamhet etablerar sig i Torshälla.

Vänsterpartiet vill stärka inflyttningen till Torshälla 
som genom sin speciella karaktär utgör en positiv miljö 
för barnfamiljer, unga och äldre. En utbyggnad av både 
barn- och äldreomsorgen är nödvändig och brådskar. En 
helt ny förskola och ett nytt äldreboende måste byggas 
under mandatperioden och Torshällas idrottsliv behöver 
stärkas bland annat genom en upprustning av Torsharg 
och Torshargshallen.  

Torshälla har haft bekymmer med missbruk för vuxna. 
Det är ett välkänt och omdebatterat faktum. Även 
för barn och unga är detta en ytterst angelägen fråga 
i  Torshälla såväl som i hela kommunen. Utöver det 

 traditionella alkoholbruket har nätdroger och spel-
beroende ökat vikten av det förebyggande och upp-
sökande sociala arbetet. Vi tror därför på en utvecklad 
samverkan där man utnyttjar Torshällas unika organi-
sation och arbetar fram en modell för ett brett sam-
arbete mellan individ- och familjeomsorg, skola och 
 familjecentral.

Vänsterpartiet verkar för
 � Att värna och utveckla Torshällas särprägel som stad 

inom kommunen

 � Att med ortsutvecklingsarbetet som grund fortsätta 
utveckla Torshälla. Torshälla stads nämnd ska i sin 
samhällsutvecklingsgrupp söka samarbete med andra 
viktiga aktörer 

 � Att Torshälla ska fortsätta ha en egen nämnd med 
bibehållen närservice   

 � Att skapa förutsättningar för att Torshälla ska bli en 
mer attraktiv och aktiv stad för barn, ungdomar och 
äldre att bo i

 � Att bygga en ny förskola med 8 avdelningar, för att 
bättre möta behovet och minska storleken på barn-
grupperna

 � Att fler bostäder byggs i Torshälla på Holmen (etapp 
2), Gillet (f.d. Shelltomten), Storgatan (gamla fab-
riken) och längst bort i Edvardslund 

 � Att skogarna i Bjällersta, Kogne, Glömsta och 
 Kråketorp ska behållas som närströvområden

 � Att låta Saga-biografen utvecklas som en allscen 
för kultur samt i samverkan med andra initiera 
en  digitalisering av utrustningen som möjliggör 
 sändningar av opera, populärmusik och sport-
evenemang

 � Att satsa på Holmberget som en arena för kultur och 
rekreation tillsammans med Ebelingmuseet och andra 
parter

 � Att anlägga en ny närpark liknande den vid Kofältet 
vid Bondkroken, där Torshällaån och kanalen möts

 � Att möjliggöra slussning med båt upp till 
 Gökstensskolan

 � Att i bred samverkan förstärka det förebyggande 
arbetet för barn och unga i Torshälla

 � Att verka för att en hotellverksamhet etablerar sig i 
Torshälla

Torshälla  
– unik stad i kommunen

Torshälla
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I Vänsterpartiets Eskilstuna är kultur, idrott och fritid 
mycket viktiga och förebyggande inslag. Alla ska ha 
möjligheter att leva ett gott liv med en berikande fritid. 
För barn och ungdomar är det tydligt att en aktiv fritid 
förbättrar skolresultaten och motverkar kriminalitet, 
för äldre stärker det hälsan och ökar livskvaliteten. 
Ett rikt kultur- och fritidsliv är avgörande för en stad 
i  Eskilstunas storlek. Inte bara för att vara en attraktiv 
stad som lockar människor att flytta hit och bo här, 
utan främst för att det är satsningar på ett rikare, mer 
 stimulerande och friskare liv.  

Ska vi på allvar stå för en kultur och fritid för alla så 
måste den också vara tillgänglig för alla. Det  betyder 
självklart att vi anpassar den fysiska miljön så att 
 personer med funktionsnedsättningar kan delta, men det 
betyder också att vi har aktiviteter som är gratis eller till 
rimliga kostnader. För oss i Vänsterpartiet innebär det 
också att fritidsgårdar är öppna även på loven och att 
våra mötesplaster är öppna på helgerna. Tillgänglighet 
innebär även att vi satsar än mer på spontanidrott men 
nu också så att den tilltalar fler tjejer. Vi måste värna 
och förbättra skötseln av våra naturreservat och frilufts-
områden och se till att dessa görs mer kända för allmän-
heten. Entré till våra museer ska fortsatt vara gratis, den 
offentliga konsten ska öka och synliggöras mer, vi ska 
skapa lagliga graffittiväggar i våra bostadsområden och 
bygga en attraktiv skatepark. Det är nu dags att ta steget 
och införa en musikskola utan deltagaravgifter och som 
når nya grupper.   

Vi vet att alla familjer och barn inte har möjlighet att 
åka på semester eller har råd med fritidsaktiviteter. Där-
för vill Vänsterpartiet se en ny satsning – Sommar för 
alla. Ett samarbete mellan föreningsliv och kommunen 
där ett barn eller en ungdom åk 1-9, har möjlighet till 
att prova på olika kultur- och idrottsaktiviteter under 15 
veckor. 

Tillsammans med idrottsrörelsen vill vi ta krafttag för 
att motverka den homofobi som finns inom rörelsen och 
gå fram med ett gemensamt lokalt HBTQ-certifierings-
arbete. Kultur, idrott och fritid i Eskilstuna ska vara 
välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig  
för alla. 

Berikande kultur  
och fritid för alla
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Vänsterpartiet verkar för 
 � Att öka tillgängligheten till kultur, idrott och en 

 berikande fritid för alla genom fler avgiftsfria 
 aktiviteter, tydlig information samt ett ökat utbud   
i våra bostadsområden

 � Att stärka informationen och förlänga öppettider på 
kommunens mötesplatser för att öka deltagandet

 � Att Eskilstunas museer fortsatt ska ha gratis inträde 
och att de ska arbeta för att nå en bredare publik och 
nya målgrupper

 � Att stödet till idrotten framförallt riktas till bredd-
idrott för barn, ungdomar och personer med 
funktions nedsättningar

 � Att Eskilstuna kommunkoncern ska fortsätta 
att  aktivt sponsra såväl idrott, kultur som annan 
samhälls viktig verksamhet

 � Att bygga allaktivitetsplatser för både flickor och 
pojkar 

 � Att skötsel av våra befintliga friluftsområden och 
naturreservat stärks och att dessa görs mer kända och 
tillgängliga för allmänheten

 � Att ha sommaröppet på fritidsgårdarna

 � Att kolloverksamheten ska fortsätta och utvecklas

 � Att en skatepark byggs i en attraktiv offentlig miljö

 � Att lagliga väggar för graffitti skapas i flera olika 
stadsdelar 

 � Att avgifterna till musikskolan avskaffas 

 � Att El-Sistema utökas till fler förskolor

 � Att ge unga kulturutövare ökade förutsättningar att 
kunna verka och utvecklas inom sitt område genom 
stöd för till exempel arrangemang, utställningar, 
scenhyror, utrustning och material

 � Att alla eskilstunabor ska ha tillgång till god och 
allsidig biblioteksservice inom rimligt avstånd

 � Att förlänga och utöka öppettiderna på våra mötes-
platser  

 � Att mötesplatser i kommunen startas och utvecklas i 
områden där de saknas genom nyttjande av befintliga 
lokaler och samverkan mellan olika förvaltningar

 � Att mötesplatserna har tydliga uppdrag att verka 
för förbättrad folkhälsa, social gemenskap, inter-
kulturella möten samt att nå nya och bredare grupper

 � Att göra Eskilstunaån badbar i centrum 

 � Att införa Sommar för alla 15 veckor om året 
 tillsammans med föreningslivet 

 � Att kommun och föreningsliv samverkar kring 
HBTQ-certifiering 
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Parken Zoo
För Vänstepartiet är det självklart att Parken Zoo 
ska fortsätta vara i kommunal ägo. Parken Zoo är 
 Eskilstunas största turistattraktion och oerhört omtyckt 
bland Eskilstuna borna. Flera oberoende studier visar att 
Parken Zoo genererar ca 50 mkr i intäkter till lokalsam-
hället, främst till hotell och restauranger. För att lång-
siktigt  kunna utveckla Parken Zoo bör ett kommunalt 
 ekonomiskt grundstöd från ägaren inrättas. Dessutom 
ska kommunen köpa samhällstjänster av Parken Zoo, till 
exempel bevarandeprogram för utrotningshotade djur, 
Zoo-skola och avgiftsfri entré för skolungdomar.

Bevarandearbete
Bolaget ska i sin verksamhet ha ambitionen att vara 
fortsatt ledande i arbetet med bevarandeprogram för 
hotade djurarter. Genom detta arbete bidrar ägaren till att 
utrotningshotade djurarter ges chans att överleva. För att 
förstärka rollen som ansvarstagande för livet på jorden 
ska bolaget erbjuda besökare produkter och livsmedel 
som är miljöanpassade och producerade med social 
hänsyn.

Besöksnäring 
Parken Zoo är en motor och profilbärare för hela Es-
kilstunas attraktionskraft för besökare. Parken Zoo är 
en besöksanledning som bidrar till att belägga hotellen, 
öka omsättningen i handel och restauranger och i för-
längningen skapa positiva bilder av Eskilstuna som gör 
det lättare att få nya människor att flytta hit. Parken Zoo 
är en viktig del av Eskilstunas varumärke. 

Utbildning
Genom Zoo-skolan är Parken Zoo en utbildnings-
anordnare som lär barn och ungdomar om djur, natur, 
miljö och bevarande från förskola till universitets nivå. 
Den unga generationen ska ges möjlig het att lära sig om 
ekologiska samband och sammanhang, en förutsättning 
för ett eget hållbart agerande i vardagen. 

Fritid och rekreation
Parken Zoo har varit Eskilstunabornas arena för fritid 
och rekreation sedan 1898. Parken Zoo kommer att 
fortsätta att bidra med meningsfull och kvalitativ 
rekreation i en fräsch miljö för lokalbefolkningen även 
fortsättningsvis. Genom billiga säsongskort ska Parken 
Zoo vara ett mycket prisvärt besöksmål för de lokala 
stambesökare som kommer ofta till Parken Zoo.

Näringslivsutveckling
Parken Zoo är en av de aktörer som hjälper till att 
realisera Eskilstuna kommuns vision för 2020. Deras 
bevarandearbete har redan gjort dem internationellt 
kända. Parken Zoo ska utvecklas till  en mötesarena 
för det lokala och regionala näringslivet och samtidigt 
ett skyltfönster för Eskilstuna som föregångare för en 
hållbar framtid. 
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Eskilstuna Bad AB
Det nya badhuset, vilket beräknas invigas våren 2016, 
kommer att ge helt nya förutsättningar för både allmän-
het, föreningsliv och våra grundskolor. Kapaciteten 
kommer att i det närmaste fördubblas, vilket ger goda 
förutsättningar för att öka simkunskapen och stärka 
folkhälsan i alla åldrar samtidigt som föreningslivet 
ges utökade möjligheter till att både få goda tränings-
möjligheter och att arrangera tävlingar. Dessutom ska 
särskilda möjligheter ges till grupper/föreningar som har 
speciella behov för att uppnå simkunnighet.

Ambitionen måste vara att fördubbla besöksfrekvensen 
under en treårsperiod. Det betyder ca 380 000 – 400 000 
besökare årligen och kommer att ge en stabil ekonomi 
för driften. Fortsatt måste dock ägaren garantera en årlig 
underskottstäckning eller så utöka sitt köp av samhälls-
nyttiga tjänster från driftsansvarigt bolag.

Vi ser att det finns goda förutsättningar att någon 
utomstående entreprenör kan driva ett gym i det nya 
badet. Dessutom är vi positiva till att Eskilstuna Bad AB 
driver en relaxverksamhet förutsatt att den inte behöver 
sub ventioneras av annan ordinarie verksamhet. De 
investerings kostnader, personal kostnader och energi-
kostnader som en sådan relaxverksamhet genererar 
behöver täckas av entré kostnaden. Samarbete med de 
lokala hotellen och övrigt näringsliv behöver också 
utvecklas för att motivera en sådan satsning.

Eskilstuna  
Marknadsföring AB 
Enligt nuvarande ägardirektiv ska Eskilstuna Marknads-
föring AB (EMAB) vara den samlade kraften för 
att synlig göra och marknadsföra Eskilstuna som en 
 attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka 
i.  Eskilstuna ska vars en attraktiv stad för turister, 
andra besökare,  invånare, studenter, företagare, samt 
 potentiella  inflyttare.

EMAB ska positionera sig som den naturliga samling-
spunkten för olika initiativ som främjar Eskilstuna, både 
från aktieägarna, näringslivet i övrigt, organisationer och 
privatpersoner.

EMAB ska verka för Eskilstunas bästa.

Ägande
EMAB bildades 1996. Bolaget har sedan dess ägts till 
40 % av Eskilstuna kommun och 60 % av näringslivet i 
Eskilstuna. Under 2013 var antalet aktieägare 156 st.

Under våren 2014 förs en diskussion om att  Eskilstuna 
Marknadsförings AB ska bli ett helägt kommunalt 
bolag. Vänsterpartiet ser det som en naturlig följd 
av den utveckling som bolaget haft sedan starten 
1996. Det  delade ägarskapet mellan näringslivet och 
 kommunen har inte varit självklart eftersom det alltid 
varit minoritetsägaren (kommunen) som haft det yttersta 
ansvaret för att ekonomin klarats i bolaget. Den som 
betalar bör också ha det yttersta ansvaret och styrkraften 
över bolaget.

Om kommunen blir ensam ägare till bolaget och tar 
det fulla ekonomiska ansvaret rent formellt så menar vi 
att kommunen också måste ta det fulla ansvaret för att 
styra bolaget. Det bör man göra genom ägardirektiv, i 
likhet med andra kommunala bolag, men också genom 
att tillsätta styrelseledamöter som är direkt ansvariga 
inför ägaren. De politiska partierna bör vara de som 
 nominerar dessa ledamöter. Partierna är helt fria att till-
fråga  personer som finns utanför den direkt partipolitiska 
sfären, men de som väljs ska ha ett ansvar inför den 
demokratiska organisation som partierna gemensamt 
bildar.
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Under 15 år har Vänsterpartiet i majoritet och till-
sammans med en kompetent kommunorganisation drivit 
på i miljö- och klimatfrågorna i Eskilstuna kommun. 
Under denna mandatperiod har kommunen uppmärk-
sammats för detta långa och envisa miljöarbete. 2012 
utsågs Eskilstuna till Sverige Miljöbästa kommun. 2013 
utsågs vi till den näst bästa miljökommunen i landet. 
Världsnaturfonden WWF utsåg under 2014 Eskilstuna 
till en av världens ledande klimatstäder. För detta är 
Vänsterpartiet stolta och glada, men inte nöjda. Vi ska 
fortsätta ta ansvar och gå före. Vi ska fortsätta vara 
Sveriges och en av världens miljöbästa kommuner och är 
beredda att lägga både tid och resurser för detta ändamål. 

Vänsterpartiet är det rödgröna partiet i Eskilstunas 
 politik. Vi förenar arbetarrörelsens värderingar om rätt-
visa och jämlikhet med insikten om de absoluta gränser 
som miljön och klimatet ställer för politiken. Vi är över-
tygade om att bägge dessa grunder måste förenas och 
vi har därför en nyckelroll i utformandet av en rödgrön 
politik i Eskilstuna. Vi är det enda parti i Eskilstuna 
som kombinerar en kraftfull miljöpolitik med ett tydligt 
klass- och könsperspektiv. Exempelvis var vi med och 
införde fria bussresor för skolungdomar och pensionärer. 
Vi emotsatte oss att de fria bussresorna för äldre och 
färdtjänstberättigade togs bort under mandatperioden 
och vill nu återinföra dem, men att de fria bussresorna 
för äldre framöver ska gälla från 65 år. Vi vill också 
utveckla kollektivtrafiken i stort med bättre turtäthet 
och lägre priser för alla. Detta är något som både klimat 
och människor tjänar på, främst de som tjänar minst, 
ofta arbetslösa, utlandsfödda, funktionsnedsatta och 
 kvinnor. Vi vill också bygga ut och förbättra kommunens 
cykelvägnät och tillsammans med ett nytt resecentrum 
inrätta ett cykelgarage i centrum. Pendlarparkeringar, 
en ytterligare biogasmack på kommunens södra sida, 
fria bussresor för föräldrar med barnvagn och att öka 
andelen ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt i 
 kommunens upphandlingar och tillagningskök är andra 
av våra politiska förslag.

Vänsterpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling där 
vi värnar både dagens och framtidens generationer. I 
Vänsterpartiets Eskilstuna ställer vi inte människa eller 
ekonomisk tillväxt mot klimat. Vi ser istället att vår poli-
tik både skapar fler arbetstillfällen, stärker välfärden, för-
bättrar miljön och den ekonomiska tillväxten  samtidigt. 

Vänsterpartiet verkar för
 � Att uppfylla den antagna klimatplanen

 � Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för 65 år och 
 uppåt 

 � Att återinföra avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänst-
berättigade 

 � Att behålla de fria bussresorna för skolungdomar

 � Att underlätta kollektivtrafiken genom löpande 
 behovsanpassning av turer 

 � Att öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- 
och gångtrafiken

 � Att fortsätta ställa om Eskilstuna till en cykelstad 
genom utbyggnad av cykelbanor och genom att göra 
de befintliga cykelbanorna säkrare

 � Att öka antalet cykelparkeringar i staden och bygga 
ett cykelgarage i det sydöstra hörnet på området 
Valören 

 � Att vattenkvaliteten höjs i Eskilstunaån 

 � Att biogasproduktionen i kommunen ökar, i 
 samarbete mellan lantbrukarna och EEM

 � Att ytterligare en till biogasmack byggs, på södra 
sidan av staden

 � Att införa fri parkering för biogasbilar och elbilar på 
kommunens parkeringsplatser

 � Att bygga fler laddningsplatser för elbilar

 � Att öka andelen ekologisk, närproducerad, vegetarisk 
och inte genmodifierad mat i våra offentliga kök

 � Att kommunen köper mer rättvisemärkta, ekologiska 
och närodlade livsmedel och produkter

 � Att upprätta pendlarparkeringar där parkeringsbiljett 
även gäller som färdbevis på bussen

 � Att lägre biljettpriser införs inom kollektivtrafiken

 � Att utreda kommande problematik med värme i 
 offentliga lokaler, särskilt i våra äldreboenden, 
 kopplat till klimatförändringarna 

 � Att vid upphandlingar ställa miljömässiga och etiska 
krav

Eskilstuna – Sveriges  
Miljöbästa kommun
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Eskilstuna Energi och Miljö AB 
I och med att driftbolaget ESEM bildats tillsammans 
med Strängnäs/SEVAB får Eskilstuna Energi- och Miljö 
AB en annan roll i det lokala miljöarbetet. Ordinarie 
verksamheter – vatten, avlopp, elhandel/distribution, 
avfallshantering – kommer att utföras av ESEM. Istället 
blir det frågor av mer strategisk och långsiktig karaktär 
som blir EEM:s uppgift utifrån Eskilstuna kommuns 
 Klimatplan som vilken sätter upp ambitiösa mål fram 
till 2020. EEM kommer att spela en mycket roll i upp-
fyllandet av planen.

EEM ska utifrån de kommande ägardirektiven 
genomföra strategiska klimat- och miljöåtaganden 
som  ut byggnad av biogasproduktion, miljöbra energi-
produktion genom utbyggnad av vindkraft och solceller. 
De kommer att bli viktigt att Eskilstuna kan fortsätta att 
ligga i Sverigetopp i klimatarbetet och då får inte det 
med Strängnäs gemensamt ägda driftbolaget ESEM bli 
ett hinder. Oavsett hur Strängnäs väljer att agera så ska 
Eskilstuna kommun genom EEM fortsätta sitt ambitiösa 
klimat- och miljöarbete.

Vänsterpartiet verkar för att
 � Uppvärmning: Bolaget ska arbeta för att utöka 

 användningen av fjärrvärme som använder bio-
bränsle i såväl centrala kommunen som i de mindre 
tätorterna. Samtidigt ser även Vänsterpartiet positivt 
på andra småskaliga lösningar där fjärrvärme inte kan 
användas.

 � VA-lösningar: Bolaget ska ha en långsiktig planering 
för att investera och reinvestera i gamla vattennät i 
tätorterna. Bolaget ska aktivt samverka med stads-
byggnads- och miljö- och räddningstjänstnämnderna 
för att färdigställa utbyggnaden vid Mälarstranden. 

 � Dagvattenhantering: Bolaget skall i enlighet 
med kommunens vattenplan, tillsammans med 
övriga  ansvariga nämnder, utveckla tekniska och 
 ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen.

 � Restmaterialhantering: Bolaget ska införa system 
för omhändertagande av lätt nedbrytbart biologiskt 
avfall samt arbeta för ökad produktion av biogas. 
Bolaget ska utveckla den optiska sorteringen till att 
gälla även gäller flerfamiljshus samt samverka med 
Strängnäs kommun så att även de använder den 
 optiska  sorteringen på Lilla Nyby i syfte att minska 
den totala mängden avfall. 

 � Energiproduktion: Bolaget ska eftersträva och 
utveckla en högre volym elproduktion från förnyelse-
bara energikällor med låg miljöpåverkan. På så sätt 
ska kommunen långsiktigt bli mindre beroende av 
fossila bränslen. Bolaget ska utöka sin investering  
i vindkraft och solenergi. 

 � Vindkraft: Fortsätta satsningen på vindkraft och 
utveckla den tillsammans med andra aktörer samt 
utreda möjligheten till att ansluta lokal vindkraft till 
elnätet.

 � Solkraft: Bolaget ska verka för att tillsammans med 
Energimyndigheten och ESEM etablera och förlägga 
Nordens största solcellspark i Eskilstuna kommun

 � Miljökunnande: Bolaget ska med riktning till barn 
och ungdom genom Ecofriends arbeta med att öka 
miljökunnandet inom de tre områdena avfall, energi 
och vatten. Bolaget ska samarbeta med Mälardalens 
högskola för att forska om och fördjupa  kunskaperna 
kring förnybara energikällor och  optimal 
 energiförbrukning.

Större investeringar  
under 2015-2018
Vänsterpartiet anser att nedanstående investeringar ska 
prioriteras under kommande mandatperiod:

 � Äldreboenden

 � LSS-boenden

 � Yttre ringen

 � Attraktiva infarter

 � Stadsdeltutsmyckning med fokus på offentlig konst 
och gröna lungor

 � Tätortsutsmyckning med fokus på offentlig konst och 
gröna lungor

 � Konstgräs på fotbollsplaner för ungdomar

 � Ombyggnad av Torshargshallen

 � Kollektivtrafikåtgärder

 � Cykelbanor

 � Planfri korsning Gillbergavägen-Kyrkogatan

 � Nordens största solcellspark

S
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