
Det här vill vi  
göra i Eskilstuna
–  Vänsterpartiets politik  
 i korthet 2015 - 2018



När vi nu går till val är Vänster partiets 
ambition självklar. Vi vill fortsätta att 
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 invest
erar 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 hel
hetssyn på samhället och politiken gör 
att vi vill använda våra gemensamma 
resurser där de gör mest nytta, för både 
människorna och miljön. 

Det här valet står mellan omtanke och 
girighet. Vi vill få slut på privatiser
ingar och vinstuttag i skola, vård och 
omsorg i Eskilstuna. Endast Vänster
partiet har en konkret politik för att 
möjliggöra det. Våra gemensamma 
skattepengar ska inte gå till vinstuttag 
i privata företag eller riskkapitalbolag 
i skatteparadis. Vänsterpartiet gör 
skillnad och för oss är Eskilstuna inte 
till salu!

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att skattemedel ska gå till skola, 

vård och omsorg istället för till 
privata vinster

 � Att satsa på, förstärka och utveckla 
de kommunala verksamheterna

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

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

Eskilstuna är 
inte till salu. 
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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 disk riminering, främlings
fientlighet och  rasism har  högsta 
prioritet. För oss kommer mänskliga 
rättigheter, jäm ställdhet, jämlikhet och 
barn perspektivet  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 förhållande ska bli verklig
het. Det innebär en jämn fördelning 
av makt och inflytande, ekonomisk 
jämställdhet, jämn för delning av det 
obetalda hem och omsorgsarbetet samt 
att mäns våld  mot kvinnor upphör. 
Jämställdhet  skapas där beslut fattas, 
resurser  för delas och normer skapas. 
Därför är det så viktigt att fortsätta ställa 
frågorna  vem får vad, på vilka villkor 
och varför, i all kommunal verksamhet. 
Dessa frågor ställer vänsterpartister 
varje dag och vi är därför garanten 
för en mer jämställd kommun. All vår 
verksamhet och  samhällsservice ska 
vara jämställd och vårt absoluta mål 
är att  Eskilstuna ska bli Sveriges mest 
jämställda  kommun. 

Vänsterpartiet verkar för
 � Att kommunen aktivt ska arbeta 

mot rasism och främlings fientlighet. 
Grundskola och gymnasieskola ska 
genom olika insatser prioritera detta 
arbete

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

 � Att Eskilstuna ska bli Sveriges mest 
jämställda kommun

 � Att kommunen fortsatt stödjer 
Kvinnojouren Moa och skapar fler 
boendemöjligheter samt ökar kun
skapen om mäns våld mot  kvinnor 
genom en informations kampanj 
för både den kommunala organisa
tionen och lokalsamhället

M
ångfald

Ett Eskilstuna 
för alla
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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.

Skolan ska verka för livslångt lärande 
där alla får en likvärdig chans till 
kunskaper och erfarenheter. Därför är 
förskolan och skolan avgörande för att 
alla flickor och pojkar ska få samma 
möjligheter att utvecklas till fria  
individer oavsett bakgrund. Vi vill 
därför att läxhjälp ska finnas på alla 
skolor, till alla elever. Fortsatta sats
ningar 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. Skolan står inför stora ut
maningar och därför behöver skolan 
högre lärartäthet på alla stadier. Pers
onal och elever ska känna att man får 
ökade resurser, fler lärare och kollegor.

Vänsterpartiet verkar för
 � Att minska barngruppernas storlek 

i förskolan till 15 barn och även 
minska grupperna på fritids hemmen 
samt minska antalet barn per 
 pedagog

 � Att införa möjlighet till 30 timmars 
förskola för alla

 � Att öka lärartätheten i Eskilstuna 
till minst riksgenomsnittet

 � Att alla skolor erbjuder läxhjälp 

Allas rätt till en 
bra utbildning
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“Alla skolor ska 
vara bra skolor”
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För Vänsterpartiet går omtanke och 
medmänsklighet i vardagen före 
girighet och vinstuttag för riskkapital
bolag. Vi säger nej till LOV och en 
sönderprivatisering av äldreomsorgen 
och istället ja till verklig valfrihet. 
Äldre ska ha valfrihet kring 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. 
Personalkontinuiteten för de äldre är 
avgörande och måste öka för att nå en 
högre kvalitet inom vård och omsorg. 

Eskilstuna är tyvärr inget undan
tag när det gäller missbruk. Liksom 
i  övriga Sverige ökar det och kryper 
neråt i åldrarna. Detta är ett mycket 
allvarligt samhällsproblem som vi 
vill hejda genom ett enat krafttag. 
En fungerande skola, varierande 
fritids aktiviteter och ett 24timmars
perspektiv kring barn och unga vet vi 
motverkar att man hamnar fel. Sam
verkan inom hela kommunen kring 
förebyggande insatser är avgörande 
för att lyckas. De sociala frågorna i 
 Eskilstuna kommun måste ha ett större 
fokus kommande mandatperiod. 

Vänsterpartiet verkar för
 � Att utveckla modellen Verklig 

valfrihet så att brukare inom hem
tjänsten får större inflytande över 
sin tid 

 � Att öka grundbemanningen inom 
äldreomsorgen och införa guld
kantstimmar på våra äldreboenden, 
egen tid de äldre får bestämma över 
själva

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

 � Att ta fram en Handlingsplan 
– En drogfri skola i  Eskilstuna, 
för grundskolan respektive 
 gymnasieskolan och i samverkan 
mellan skola och socialtjänst till
sätta resurser som arbetar aktivt på 
skolorna för att motverka drog
användning och kriminalitet

Vård och omsorg med 
fokus på omtanke och 
medmänsklighet

V
ård och om

sorg
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Vänsterpartiet värnar utvecklingen 
av hela Eskilstuna. Det innebär att vi 
måste bygga hållbart med  moderna, 
klimatsmarta lösningar i alla delar av 
kommunen, såväl i staden, på lands
bygden som i tätorten. På landsbygden 
behövs särskilda satsningar på utbyggd 
kollektivtrafik och bredband samt att 
vi säkerställer service som tillgång till 
skolor och äldreomsorg. I stads delarna 
vill vi utveckla boendemiljöer där du 
kan leva hela livet ut med närheten till 
service,  kommunikation, mötes platser, 
lek platser och  stimulerande gröna 
utemiljöer.  Tillgänglighet är en rättig
het, inte minst i bostadsammanhang.  
Vi ska bygga bostäder som är till
gängliga, men även bygga bostads
områden som är tillgängliga. 

Alla har rätt till en bostad men 
bostadssituationen är idag ytterst 
allvarlig med trångboddhet och en stor 
brist på bostäder. För oss är hyres rätten 
prioriterad. Det är den boendeform 
som efterfrågas mest och som tilltalar 
både unga och äldre. Fler hyresrätter 
måste byggas och kommunen ska ta sitt 
 ansvar samtidigt som det är avgörande 
att staten subventionerar bostads
byggande framöver. 

Vi ska fortsätta vara Sveriges och 
en av världens miljöbästa kommuner 
och är beredda att lägga både tid och 
resurser för detta ändamål. Vi är det 
enda parti i Eskilstuna som kombinerar 
en kraftfull miljöpolitik med ett tydligt 
klass och könsperspektiv. Ett tydligt 
exempel är de fria bussresorna för 
skolungdomar. Det bidrar till jämlika 
uppväxtvillkor samtidigt som det är en 
miljösatsning. Vi vill nu återinföra de 
fria bussresorna för pensionärer och för 
färdtjänstberättigade. 

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att kommunen prioriterar byggan

det av hyresrätter till rimliga hyror

 � Att införa avgiftsfri kollektivtrafik 
för 65 år och uppåt och återin
föra avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade samt behålla 
de fria bussresorna för skol
ungdomar

 � Att kommunen möjliggör mer 
upphandling av ekologisk och när
producerad mat

 � Att införa fri parkering för biogas
bilar och elbilar på kommunens 
parkeringsplatser

 � Att Eskilstuna Energi och Miljö 
bygger Nordens största solcellspark

Hela Eskilstuna 
ska leva – nu och  
i framtiden
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En huvudfråga för Vänsterpartiet är att 
minska arbetslösheten och att fler jobb 
skapas i Eskilstuna. Samverkan mellan 
kommunen, näringslivet, arbetsför
medlingen och högskolan ska ligga 
till grund för detta. Företag och andra 
arbets givare ska uppleva kommunen 
som en konstruktiv samarbetspartner. 
När befintliga och nya företag ut
vecklas med oss skapas många  
nya jobb. 

För oss går stärkta resurser i välfärden 
före skattesänkningar. Fler anställda 
och ökad bemanning i Eskilstunas 
och Torshällas förskolor, skolor och 
äldreomsorg är prioriterat och stärker 
kvaliteten i verksamheterna. Vänster
partiet vill samtidigt att Eskilstuna 
kommun ska vara Sveriges bästa 
arbetsgivare där alla kommunanställda 
har rätt till heltid. 

Kommunen ska fortsätta utöka antalet 
Traineejobb, garantera feriepraktik
jobb för ungdomar och ha en bra och 
bred vuxenutbildning med fokus på 
både yrkesutbildningar och teoretiska 
 ämnen. Valideringen av utländsk ut
bildning måste också bli bättre. 

Kraftfulla investeringar i fler 
bostäder, gröna satsningar på energi
effektivisering, kraftvärme och 
sol energi samt byggnationer av nya 
anläggningar leder till många lokala 
jobb. Vid upphandlingar ska vi ställa 
krav på både kollektivavtal och på att 
man anställer lokal arbetskraft. Vi vill 
fortsätta ställa om Eskilstuna till en 
modern och grön industristad. 

Vänsterpartiet verkar för
 � Att fler anställs inom kommunens 

skola, vård och omsorg

 � Att i upphandlingar alltid ställa 
krav på kollektivavtal på både 
 leverantör och tredjepartsleverantör 

 � Att alla i åk 9 och år 2 på  gymnasiet 
och gymnasiesärskolan ska 
 erbjudas feriepraktikjobb

 � Att heltid ska skrivas in som grund 
i samtliga anställningskontrakt för 
kommunanställda med möjlighet 
till önskad tjänstgöringsgrad

Fler jobb  
– rätt till arbete 

Jobb
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Ska vi på allvar stå för en kultur och 
fritid för alla, så måste den också vara 
tillgänglig för alla. Det betyder både 
att vi anpassar den fysiska miljön 
så att personer med funktionsned
sättningar kan delta men också att 
vi har  aktiviteter som är gratis eller 
till rimliga kostnader. Vi vet att det 
finns många människor som inte har 
möjlighet att åka i väg på semester 
och därför är det viktigt att det finns 
aktiviteter och mötesplatser i våra 
bostadsområden även på loven. Vi vill 
också satsa på fler spontanidrottsplatser 
som är utformade så att de tilltalar både 
flickor och pojkar.

Kultur, idrott och fritid i Eskilstuna 
ska vara välkomnande och fri från 
diskriminering. Tillsammans med 
idrottsrörelsen vill vi ta krafttag för 

att motverka homofobi och gå fram 
med ett gemensamt lokalt HBTQ 
certifieringsarbete.

Kultur och idrott är viktigt för både 
kropp och själ, för gemenskap och 
kreativt skapande, för folkhälsa och 
bildning. Den möjligheten vill Vänster
partiet ge till alla invånare i Eskilstuna!   

Vänsterpartiet verkar för
 � Att avgifterna till musikskolan 

avskaffas

 � Att ha lovöppet på våra fritids
gårdar och mötesplatser 

 � Att en skatepark byggs i en 
 attraktiv offentlig miljö

 � Att skapa lagliga graffittiväggar  
i våra bostadsområden

Berikande kultur 
och fritid för alla 
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Vänsterpartiet Eskilstuna
Besöksadress: Gillbergavägen 4, 3 tr, 632 28 Eskilstuna

Tel: 01614 83 13
Epost: eskilstuna_styrelsen@vansterpartiet.se

eskilstuna.vansterpartiet.se
Gilla oss på facebook!


