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Framtiden finns i Eskilstuna – tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar 

kommun - Vänsterpartiet gör skillnad  

Inledning 

Vänsterpartiet har byggt upp ett rödgrönt Eskilstuna - det vill vi fortsätta göra 

Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort länge. Under 19 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 strategiska och praktiska jämställdhetsarbete, vi har deltagit i ett 

nationellt utvecklingsarbete för social jämlikhet genom att minska skillnader i hälsa och klass. 

Vi har drivit på för att skapa bättre integration, sammanhållning och trygghet. En inter-

kulturell strategi är framtagen och Eskilstuna är idag nationell samordnare för arbetet med 

flyktingguide/språkvän vilket har engagerat över 1100 personer i vår egen kommun. Vi är 

också drivande inom Unesco-LUCS, medlem i det europeiska antirasistiska nätverket ECCAR 

och arbetar strategiskt med minoritetsfrågorna, exempelvis genom romsk inkludering och 

arbete som finskt förvaltningsområde. Vi har utsetts till Fairtrade City och uppmärksammas 

nu nationellt för vårt arbete med att anställa 150 personer med funktionsnedsättningar i 

kommunkoncernen. Men vi är inte nöjda eftersom det finns mycket mer att göra genom att 

bygga vidare på redan gjorda satsningar.   

Vänsterpartiets ambition är självklar. Vi vill styra och leda Eskilstuna.  Vi vill fortsätta att 

utveckla Eskilstuna till att bli en än mer socialt hållbar, jämställd och jämlik kommun! I valet 

2014 fick vi också ett stärkt stöd för mer vänsterpolitik i Eskilstuna, med nästan 1000 fler 

röster. Vi mötte en ny mandatperiod i majoritet. Vi var oerhört tacksamma för det förtroendet. 

Det är inte i många kommuner det råder tydliga förhållanden mellan de traditionella blocken 

efter valet som varit. Men i Eskilstuna var det så. En ny parlamentarisk situation uppstod dock 

och Vänsterpartiet går nu in i en ny mandatperiod som ett starkt och tydligt oppositionsparti. 

Vår avsikt är att inom en snar framtid åter samverka med Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

i majoritet, precis som Eskilstunas kommuninvånare vill.  

Strategisk inriktning 2016-2019 

För mandatperioden 2016-2019 fortsätter vi med den strategiska inriktning som vi gjorde ett 

stort arbete med i den rödgröna majoriteten förra mandatperioden. Vi bibehåller de sju 

strategiska målen attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, fler jobb och ekologisk 

uthållighet, attraktiv arbetsgivare, effektiv organisation (kvalitet), stabil ekonomi och lägger 

till ett åttonde mål, social hållbarhet, som vi anser stärker den strategiska inriktningen för 

Eskilstuna 2016-2019 och bättre täcker in de socialpolitiska frågorna i Eskilstuna. 

  

Att fortsätta det påbörjade arbetet med strategisk inriktning och de strategiska målen för 

Eskilstuna och lägga till målet om social hållbarhet känns viktigt för att kunna skapa en 

långsiktig social hållbarhet i Eskilstuna. Arbetet med att nå de strategiska målen ska ske inom 
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ramen för arbetet med Hållbar utveckling som beskrivs här i dokumentet. Indikatorerna som 

är kopplade till de strategiska målen kommer vi att jobba fram under hösten och återkomma 

med i november 2015 i samband med kompletteringar av årsplan. 

En välfärd att lita på - Personalen vår viktigaste resurs 

Vänsterpartiet vill stärka förskolan och barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Vi vill 

stärka undersköterskorna, barnskötarna, förskollärarna, lärarna och socialsekreterarna i det 

ovärderliga arbete de gör varje dag för att få vårt samhälle och Eskilstuna att fungera.  

 

Om vi ska klara av de framtida behoven av personal inom välfärden i Eskilstuna så måste vi 

också våga prioritera dessa yrkesgrupper ännu mer. Vi stödjer därför det arbete som har ägt 

rum i bred dialog under våren 2015 mellan personalavdelningen, facken, lärare, 

socialsekreterare och politiker där det har kommit fram en mängd förslag på hur vi kan 

behålla och rekrytera lärare och socialsekreterare i Eskilstuna kommun. Många förslag har 

kommit fram för att motverka personalbrist, och flera av dessa förslag vill vi gå vidare med 

för att se om de leder till att vi kan rekrytera och behålla personal på ett bättre sätt. Bristen på 

undersköterskor, förskollärare och barnskötare börjar nu också bli stor och därför vill vi 

snabbt gå vidare med att se hur vi kan behålla och rekrytera även dessa yrkesgrupper. Att 

kunna behålla och rekrytera personal inom välfärden i Eskilstuna är avgörande för att lyckas 

skapa en trygg välfärd att lita på. 

 

Vi satsar på barnomsorg, skola och äldreomsorg 

Vänsterpartiet satsar på att bygga ut förskolan för att möta behovet av barnomsorg och för att 

minska barngrupperna. Vi satsar extra pengar på förskolan för att minska de alltför stora 

barngrupperna vilket idag är en påfrestning för både barn och personal. Likaså satsar vi på att 

bygga ut fritidshemmen och renovera dem, dels för att barngrupperna är för stora men också 

för att möta de kommande behoven. Skiftingehus har länge väntat på att få den renovering 

som eleverna och personalen har efterfrågat. Vi vill prioritera det ambitiösa förslag som 

arkitekterna har tagit fram eftersom vi tycker att det är viktigt att fullfölja planen för 

Skiftingehus så att det inte bara blir eftersatt underhåll som åtgärdas utan att det också blir ett 

lyft som gör skolan till en attraktiv och inspirerande miljö för elever och personal. 

 

Vi satsar på att bygga ut äldreomsorg och gruppboenden för att erbjuda trygga boenden både 

för äldre och för funktionshindrade. Det är oerhört viktigt att stärka välfärden med 

investeringar både i personal och i byggnader. Det är det som är välfärd. Vi satsar på att öka 

bemanningen inom äldreomsorgen och vi satsar på heltidstjänster. Vi vill bibehålla kvaliteten 

inom äldreomsorgen, men också stärka kvalitet och minska sjukskrivningar både inom 

äldreomsorgen och barnomsorgen. Vi vet att om vi satsar på dessa yrkesgrupper så kommer 

Eskilstuna att vinna på det. Vi får ett socialt hållbart Eskilstuna.  

 

Mamman som på dagar, kvällar och helger vårdar och ger omsorg till äldre behöver få fler 

kollegor så att hon orkar leka med sina barn när hon kommer hem efter att ha hämtat dem på 
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förskolan, och hon orkar vara mamma. När förskollärarna och barnskötarna har mindre 

barngrupper och kan satsa ännu mer på kvalitet i sitt arbete kan de också bättre klara av att 

hantera de utmaningar och svåra situationer som kan uppstå, bland annat när de upptäcker att 

barn far illa eller riskerar att göra det. Då orkar personalen finnas med och förebygga så att 

barnet och familjen får det stöd de behöver. När barnomsorgspersonalen själva slutar jobbet 

för dagen så är många av dem anhöriga som vårdar sina äldre. Om äldreomsorgen och 

anhörigstödet fungerar bra så behöver kvinnan - för det är oftast en hon - inte oroa sig lika 

mycket och kan ägna mer tid åt familjen hemma och åt sig själv!  

 

Vi vill spara på vår personals krafter och vi vill att de ska kunna ha en fritid och ett 

fungerande familjeliv. Genom att stärka personalen inom välfärdens yrkesgrupper så stärker 

vi välfärden och hela vårt Eskilstuna. Vi minskar sjukskrivningarna som idag är en 

påminnelse om att vi har ett stort ansvar att som arbetsgivare bedriva en bra och jämställd 

personalpolitik. Vi anser att det är fel väg att gå när det jagas lösningar genom att mäta, 

tidsätta och teknifiera hela personalstyrkan. Vi kommer inte undan det faktum att 

barngrupperna är för stora och undersköterskan jobbar fortfarande ofta ensam på natten med 

de svårast sjuka. Det är stressande och det är ohälsosamt och den enda lösningen är att det 

finns fler huvuden, händer, lokaler, boenden och lägenheter.  

 

Vi växer som kommun och det är positivt men det ställer stora krav på välfärden för att skapa 

en trygghet för alla. Vi ser den demografiska utveckling som det medför, det vill säga att vi 

har många barn och vi har många äldre och personer med funktionshinder. Men med en 

växande befolkning har vi också en utmaning att skapa full sysselsättning och skapa en social 

trygghet. Vi har ett stort ansvar som kommun att förebygga och motverka att barn, unga och 

vuxna hamnar i missbruk av droger och alkohol. Därför är det så viktigt att de fältassistenter 

som vi har planerat för kommer igång med sitt arbete. De behöver ha kontakt med och bygga 

upp relationer till ungdomar i Eskilstuna för att också avlasta socialtjänsten. Mycket går att 

lösa ju tidigare vi som kommun kan komma in med socialt stöd och viktiga insatser. 

 

Vänsterpartiet ser de stora behoven i verksamheterna och personalen som arbetar hårt. Vi ser 

de höga sjuktalen och tar dem på allvar. Vänsterpartiet prioriterar välfärd och förebyggande 

arbete framför nedskärningar. Vi utgår från en samhällsanalys som är baserad på 

socioekonomiska beräkningar där vi undersöker vad konsekvensen och den sociala kostnaden 

blir om vi inte gör olika satsningar. Siffran är inte bara en siffra i en tabell - det finns flickor 

och pojkar, barn, unga, vuxna, äldre och socialt utsatta bakom varje siffra. Om 10 under-

sköterskor ska göra ett jobb som kräver 20 undersköterskor så kommer sjukskrivningar, större 

sjuklighet hos de äldre och stora sociala kostnader som ett brev på posten. Om barnen inte blir 

sedda tillräckligt på förskolan och om de som ser barnens behov inte blir bekräftade och 

stöttas i det arbetet så kommer vi att missa att ge de tidiga stödinsatser som alla pratar om och 

som gör skillnad. Om vi ska göra skillnad så måste barngruppernas storlek minskas, 

personalen måste få fler kolleger och fler förskolor byggas. 
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Vänsterpartiet står upp för helheten. Vi ser värdet av sociala investeringar, samtidigt som vi 

investerar i vår miljö. Vi vill satsa på förskolan, skolan och på våra äldre. Vi vet att satsningar 

på tillgänglighet och på kultur och fritid är förutsättningar för att flickor och pojkar, kvinnor 

och män ska må bra, utvecklas och känna sig trygga. Sådana satsningar skapar ökad 

sammanhållning och bättre kvalitet i våra verksamheter. Vår helhetssyn på samhället och 

politiken gör att vi vill använda våra gemensamma resurser där de gör mest nytta, för både 

människorna och miljön. Det handlar om en att ekonomiskt omfördela resurser så att de går 

till dem som är i störst behov, samtidigt som vi vill hålla en väldigt hög nivå på de generellt 

främjande och förebyggande insatser och verksamheter som alla kan ta del av.  

Det är skillnad på höger och vänster i politiken 

Vi ser en tydlig skillnad på höger och vänster i politiken. När Socialdemokraterna väljer att 

samarbeta med Vänsterpartiet blir det mer resurser till välfärden istället för stora ned-

skärningar och sparpaket. Det blir bättre arbetsvillkor för kommunens personal istället för en 

stressigare vardag. Det blir inga privatiseringar eller utförsäljningar av välfärden utan istället 

tar vi tillbaka verksamhet i kommunal regi och uppnår en bättre kvalitet. Det blir fler heltider 

än deltider. Det blir en mer sammanhållen arbetsdag istället för fler delade turer. Detta är 

avgörande utgångspunkter för många kvinnor, män och familjer. Det är avgörande för att nå 

ett mer jämställt Eskilstuna. Det blir tryggare och bättre livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna 

och äldre som lever i social utsatthet. Vänsterpartiet stärker de sociala skyddsnäten i 

Eskilstuna.   

 

Ansvar och långsiktighet i ekonomin för ett socialt hållbart Eskilstuna 

Vi ser behoven av ett ökat socialt förebyggande arbete för individernas frihet, minskat 

individuellt lidande och samhällsekonomisk lönsamhet. Det är viktigt att fortsätta på den 

inslagna vägen, behålla, fullfölja och utveckla det vi byggt upp under de senaste åren. Det är 

viktigt att fortsätta tidigare satsningar på jämställdhet och folkhälsa med målet att minska 

klasskillnaderna och därmed ohälsan.  Insatser för en bättre miljö, det interkulturella arbetet 

och verksamheten flyktingguide, det är idépolitik som gör skillnad i Eskilstuna. Det är 

visionerna och ambitionerna för Eskilstuna som vi har för att åstadkomma en socialt hållbar 

utveckling. Eskilstuna har stora utmaningar och stora behov. Hur vi väljer att fördela 

kommunens skatteintäkter är avgörande för människors vardag och framtida ekonomi. Det går 

att göra kortsiktiga besparingar i välfärden som ger en högre siffra på sista raden i 

kommunens bokslut. Det är den nuvarande majoritetens strategi. Vad det betyder på lång sikt 

är ofta något mycket värre, såväl mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader 

som följd när det främjande och förebyggande arbetet prioriterats bort. För Vänsterpartiet är 

det högt prioriterat att inte göra förhastade besparingar med negativa konsekvenser som följd. 

Det är inte att ta ansvar. Vi vill istället att kommunen arbetar aktivt med förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Vi vill att kommunen intensifierar arbetet med socioekonomiska 

beräkningar och konsekvensanalyser så att vi inför beslut får kunskap om vad vi ska prioritera 

och vad vi inte ska prioritera bort. Vi prioriterar kvalitet framför nedskärningar. Vi prioriterar 

bra arbetsvillkor och jämställdhet framför nedskärningar. 
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En välfärd för alla, med hög kvalitet kostar och ska så få göra. Behoven och kvaliteten i 

barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ska gå före skattesänkningar och alltför höga 

överskott. Eskilstuna har den senaste mandatperioden haft höga överskott i ekonomin då 

resultatet har varit mer än 2,5 % över mandatperioden. Vänsterpartiet ser värdet av att 

kommunen gör ett ekonomiskt överskott för att både kunna delfinansiera investeringar samt 

för att ha en buffert inför lågkonjunkturer. En budgetreserv kan man bygga upp om man har 

en stark ekonomi. För oss är det dock självklart att se till våra invånares behov innan man 

fokuserar på ett stort överskott. Överskottsmålet måste förhålla sig till verkligheten. När vi 

budgeterar för 2016 börjar Vänsterpartiet därför med att analysera verksamheternas behov. Vi 

gör det för att upprätthålla välfärdens kvalitet och undvika kommande sociala kostnader och 

mänskligt lidande. Majoriteten gör tvärtom. De börjar med att fastställa ett stort överskott och 

gör därefter stora nedskärningar i välfärden, trots att behoven är stora och ökande. Majoriteten 

gör tvärtom, de prioriterar en hård ekonomisk åtstramningspolitik och slår främst på de mjuka 

områdena. Vi menar att majoriteten inte tar ansvar och gör fel som börjar med att fastställa 

överskottet. Vi tar inte ut skatt från medborgarna för att lägga i bankfacket. Det är direkt 

omoraliskt och kontraproduktivt att skära ner i välfärden för att få ett högre ekonomiskt 

överskott, det vill säga få mer pengar på sista raden. Det är fel väg för Eskilstuna och inte det 

väljarna har röstat för. Medborgarna har inte valt oss för att spara in på välfärden, utan för att 

utveckla välfärden och satsa på trygghet. 

Vänsterpartiet sänker det höga överskottsmål som vi har haft tidigare i kommunen för att 

kunna klara av att bibehålla kvaliteten i välfärden, utveckla den och inte göra några 

nedskärningar. Därför har vi för 2016 ett överskottsmål på 1,18 procent. Över en 

konjunkturcykel på 7 år, som är cirka två mandatperioder så är vår ambition att ha ett 

överskott på 1,5-2 procent i snitt. Det är en rimlig nivå för att både satsa på bibehållen kvalitet 

och utveckling av välfärden samtidigt som vi kan låna pengar för att bygga, både 

äldreboenden, gruppboenden för LSS, förskolor, grundskolor och fritidshem och bostäder så 

att barn, unga, vuxna och äldre inte behöver drabbas av nedskärningar nu med följd att deras 

möjligheter till trygghet, omsorg och utbildning begränsas.  

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 självklart också våra möjligheter – men vilka som styr 

Sverige påverkar vår kommunala ekonomi och vardag än mer. Sverige och Eskilstuna 

behöver regering där Vänsterpartiet har inflytande över budgeten. Det kommer att ge 

Eskilstuna bättre möjligheter och större ekonomiskt utrymme att driva kommunen framåt.  

Maria Chergui, gruppledare  

Joel Hamberg  

 

 

 



 

 

7 

 

Hållbar utveckling för Eskilstuna kommun 
Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, 

brukare och kunder.   

 

Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som 

tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov. 

 

Hållbar utveckling består av tre delar: 

 

Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga  

och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om 

rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. 

 

Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång 

sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, 

kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för 

arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. 

 

Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 

mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning 

och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes 

personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Det är i de övergripande verksamhets-

processerna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för eskilstuna-

borna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att 

resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen. 

 

Regionsamarbete 2016-2019 med fokus på kompetensförsörjning 

Eskilstunas utveckling står i samklang med vad som sker i regionen. Eskilstuna skall vara 

drivande i att stärka Mälardalsregionen. Det gör vi bland annat genom att fortsätta arbetet 

tillsammans med 4 Mälarstäder - Enköping, Västerås, Strängnäs och Eskilstuna. Samtidigt är 

Sörmlands landsting och kommuner viktiga samarbetspartner för att utveckla regionen och 

relationerna med grannlänen. Kommunikationer, infrastruktur, Mälaren, miljö- och 

klimatarbete, näringslivsutveckling, jämställdhet, interkulturellt arbete, folkhälsoarbete med 

inriktning på att minska skillnader i hälsa och social utsatthet, utbildning, arbete, 

barnrättsfrågor, äldreomsorgen, kompetensförsörjningen av undersköterskor, 

socialsekreterare, barnskötare, förskollärare och lärare, turism och kultur är exempel på 

viktiga samarbetsområden. 

 

Eskilstuna - En av världens mest miljösmarta industristäder 

Eskilstuna utsågs till årets miljökommun 2012. Arbetet med grön omställning och att nå en 

ekologisk hållbar utveckling ska ha hög prioritet. Insatserna för att minska Eskilstunas 
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klimatpåverkan behöver intensifieras utifrån klimatplanen för att Eskilstuna kommun ska vara 

klimatneutral 2020. Under 2016 vill Vänsterpartiet bland annat se en fortsatt utbyggnad av 

sol- och vindproduktion, fortsatt utveckling av kretsloppsparken och omlastningscentralen, 

fria bussresor för pensionärer plus 65 gör att ännu fler åker kollektivt i kommunen. 

Landsbygden stärks med fler och växande företag kopplade till livsmedel och turism. Under 

året ska Eskilstuna kommun fortsätta arbetet med att samtliga restauranger och kaféer inom 

kommunkoncernen ska bli KRAV-certifierade. Ambitionen att vara en av landets ledande Fair 

Trade Cities med utökad rättvis handel säkras under 2016 med skärpta målsättningar på 

samverkan och med fler varugrupper. Tillsammans med industri, akademi och myndigheter 

utvecklar Eskilstuna miljöarbetet.  

 

Barnrätt 

Sverige har ratificerat barnkonventionen och det innebär att Eskilstuna kommun har ett 

särskilt ansvar att följa barnkonventionens olika artiklar. Arbetet med att göra 

barnkonsekvensanalyser måste intensifieras i hela kommunen och arbetet med att fortsätta 

utbilda all personal i kommunen i barnrätt fortsätta. Den framarbetade metoden för att göra 

barnkonsekvensanalyser utifrån barnkonventionens olika artiklar ska användas i och inför 

förvaltningsbeslut och politiska beslut. 

 

Folkhälsa med inriktning på att minska skillnader i hälsa och klasskillnaderna 

Eskilstuna har en utmaning i hälsoläget, främst bland unga flickor och pojkar. Under 2016 vill 

Vänsterpartiet se ett aktivt arbete med verkställandet av den reviderade handlingsplanen för 

folkhälsa, med målet att minska skillnader i hälsa i Eskilstuna. Fokus för folkhälsoarbetet är 

utsatta barn och unga. Under 2015 redovisas den första välfärdsrapporten, den vill 

Vänsterpartiet se en uppföljning av under 2016. Den ska ge en samlad bild utifrån målet 

jämlik och jämställd hälsa, beskriva hälsoläget och livsvillkoren i Eskilstuna kommun med 

fördjupning inom vissa sociala områden varje år. SKL:s rekommendationer innefattar att göra 

analyser hur kommunens verksamheter bidrar till utveckling av jämlik och jämställd hälsa och 

hur vi kan förbättra redan pågående socialt arbete genom att jobba mer främjande och 

förebyggande.  

 

Under 2016 ska användandet av socioekonomiska beräkningar i kommunala verksamheter 

och i politiska beslut öka och kunskapen om socioekonomiska beräkningar och kalkyler för 

långsiktiga satsningar behöver ytterligare fördjupas. Under 2016 genomförs fortsättning på 

politikerutbildning inom långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete. Arbetet med social och 

jämlik hälsa ska utgå från metoden för jämställdhetsintegrering, i samverkan med det 

interkulturella arbetet, barnrättsarbetet samt arbetet med tillgänglighet och funktionshindrade. 

 

Jämställdhet 

Vänsterpartiet anser att i alla delar av Eskilstuna kommunkoncern ska beslut genomsyras av 

ett feministiskt perspektiv. Eskilstuna kommun har undertecknat SKL:s avsiktsförklaring att 

fortsätta arbete för att jämställdhetsintegrera kommunens utåtriktade verksamhet. För att 
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uppfylla åtagandet att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner krävs ett fortsatt uthålligt 

och systematiskt utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Samtliga förvaltningar och 

bolag ska också avsätta personella resurser och ekonomiska medel för arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Vidare ska vi utarbeta analyser samt utveckla och vidmakthålla en 

jämställd och jämlikservice.  

 

Eskilstuna är numera av SKL utsedd till modellkommun för jämställdhet vilket gör att arbetet 

med att jämställdhetsintegrera alla kommunala verksamheter i Eskilstuna kommun får ett 

ännu större fokus. Under 2016 ska arbetet med utbilda all kommunens personal i frågan om 

mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld utifrån Handlingsplanen Mäns våld mot 

kvinnor. 

 

Interkulturellt arbete 

Vänsterpartiet anser att det är avgörande att den interkulturella strategin implementeras och 

samtliga förvaltningar och bolag deltar i detta arbete. Ett fokusområde är att anpassa, utveckla 

och förenkla kommunens information utifrån språk och kultur för att bättre fungera som en 

länk mellan kommunen och medborgarna. 

 

Flyktingguide/språkvän forsätter med målet att nå 1000 nya matchningar 2016. Eskilstuna 

kommun arbetar aktivt med att koppla ihop kommunen, det civila samhället och forskar-

samhället inom ramen för Unesco/LUCS. I samverkan med Mälardalens högskola och andra 

forskningscentra ska utbildningsmaterial och forskningscirklar arbetas fram som riktar sig till 

verksamheter inom kommunen. 

 

Eskilstuna kommun är medlemmar i ECCAR (European Coalition of Cities against Racism). 

Vänsterpartiet vill se att kommunen under 2016 att deltar aktivt inom ECCAR:s svenska 

nätverk och europanätverket. ECCAR:s 10-punktsprogram mot rasism och diskriminering ska 

omsättas i praktiken där det bland annat ingår att ta fram konkreta indikatorer för att kunna 

mäta arbete för att motverka diskriminering. 

 

Stärkt hbtq-arbete 

Vänsterpartiet driver pålitligt hbtq-frågorna i Eskilstuna och vi har en ambitiös politik för 

ökad likabehandling. Vi gör det utifrån ett normkritiskt perspektiv och är medvetna om att 

arbetet för att motverka stereotypa normer måste fortsätta och intensifieras, på arbetsplatser, i 

skolor och inom föreningslivet. För att lyfta och utveckla kommunens strategiska arbete med 

hbtq-frågorna än mer ska en strategi för htbq-frågorna arbetas fram och under året antas av 

kommunfullmäktige. I majoritet har vi drivit på för att hbtq-certifiera strategiska 

verksamheter inom kommunen men arbetet går alldeles för långsamt, mycket tack vare 

RFSL:s patent på certifieringen. Vänsterpartiet i Eskilstuna vill därför att kommunen 

skyndsamt arbetar fram en strategi för en lokal hbtq-certifiering och att alla nämnder arbetar 

in detta i sina verksamhetsplaner för 2016. Samverkan ska också ske med SISU, Sörmlands-

idrotten och det lokala idrottsföreningslivet.  
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Tillgänglighet 

Alla tjänar på ett tillgängligt samhälle, men det är absolut nödvändigt om du har en 

funktionsnedsättning. Otillgänglighet är också diskriminering. Därför har Vänsterpartiet under 

den senaste mandatperioden i majoritet drivit på för att Eskilstuna ska bli en mer tillgänglig 

kommun. Detta har också blivit fallet enligt den senaste tillgänglighetsbarometern, men vi är 

inte nöjda och än har kommunen och företagare ett viktigt arbete att göra lokalt för att uppnå 

de mål som Sverige tydligt skrivit under i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Därför är det av högsta vikt att arbetet med ökad tillgänglighet och 

inkludering prioriteras och tas på största allvar inom kommunens samtliga ansvariga nämnder 

och bolag och att dialog om vikten av tillgänglighet förs inom och med Rådet för 

funktionshindersfrågor, med det lokala näringslivet, föreningslivet och med berörda 

myndigheter. Tillgänglighet är viktigt inom samhällets alla sektorer och är t.ex. viktigt inom 

den fysiska utformningen av staden, inom utbildningssektorn och för Eskilstuna kommun som 

arbetsgivare.  

 

Nationella minoriteter  

Eskilstunas arbete med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde behöver fortsätta 

att utvecklas. Samråd med nationella minoriteter behöver fortsättningsvis få en tydligare 

koppling till kommunens styrning genom minoritetsrådet. Romsk inkludering ska finnas med 

i ordinarie verksamheter men behöver också drivas som ett särskilt utvecklingsarbete. De 

erfarenheter och den kompetens som har byggts upp i arbetet med romsk inkludering måste 

tas tillvara. Brobyggare är en arbetsmetod som stöds nationellt och ska fortsätta arbetas med 

även i Eskilstuna. En uppfölningskonferens för romsk inkludering ser under året.  

 

Stadsdelsutveckling- med fokus på socialt hållbara livsmiljöer 

Vänsterpartiet har alltid varit pådrivande för att kommunen aktivt ska arbeta med 

stadsdelsutveckling och nära medborgarna därför är det viktigt att kommunen bibehåller 

områdesutvecklare, mötesplatser, stadsdelsbibliotek och kommunala samhällsfunktioner. 

Vi måste satsa extra mycket på miljonprogramsstadsdelar och där vi idag har stora 

ojämlikheter i inkomster och hälsa. Det är avgörande att kommunen arbetar med boende, 

föreningar och fastighetsbolag i stasdelarna för att tillsammans skapa socialt hållbara 

livsmiljöer med fokus på socialt förebyggande arbete som gör skillnad, barn, ungdomar, 

vuxna och äldres vardag. 
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Vänsterpartiets förslag till Strategisk inriktning 2016-2019 

Strategiska mål 2016-2019: 

Vänsterpartiet anser att det både är viktigt och nödvändigt att ta ansvar för en strategisk 

inriktning för Eskilstuna kommun för mandatperioden 2016-2019. Vänsterpartiets strategiska 

inriktning innehåller fem utåtriktade mål: Attraktiv stad och landsbygd, Höjd utbildningsnivå, 

Ekologisk uthållighet, Fler jobb och Social hållbarhet. Vi väljer att hålla fast vid de 

strategiska mål som kommunen har haft under mandatperioden 2011-2015 men gör en 

justering av det första målet, där vi lägger till landsbygd. Vi lägger också till ett nytt mål, 

Social hållbarhet. Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden i majoritet haft ansvar 

för det folkhälsopolitiska arbetet som haft fokus på att minska skillnader i hälsa, där 

Eskilstuna har varit en del av SKL:s arbete inom detta område. I den studie som publicerats 

framkom det tydligt vad som behöver göras för att minska klasskillnaderna och få en 

jämställd och jämlik hälsa. Därför är det för oss i Vänsterpartiet viktigt att lägga till ett femte 

utåtriktat strategiskt mål för Eskilstuna kommun, där vi sätter ett större fokus på främjande 

och förebyggande socialt arbete. Vi håller också fast vi de tre interna strategiska målen, 

Effektiv organisation (Kvalitet), Stabil ekonomi och Attraktiv arbetsgivare 

 

En attraktiv stad och landsbygd 

”Eskilstuna är en spännande, vacker och grön stad i en expansiv region. En öppen och lyhörd 

stad som har mod att ständigt utveckla sin själ. Här bejakas olikheter, idéer, innovationer – i 

mötet skapas det nya. Människor uppmuntras att ifrågasätta, påverka och bidra. Samverkan, 

bra kommunikationer och starkare arbetsmarknad är förutsättningar för framgång. Vi är 

stolta över och utvecklar arvet från industristaden, Torshälla, landsbygden och Mälaren. 

Innerstadens utbud, puls och mötesplatser utvecklas. Ett rikt nöjes-, kultur- och idrottsutbud, 

aktivt föreningsliv och ideella krafter berikar staden. Tillgängligheten till rekreation i naturen 

är god och staden binds ihop i stråk med korta avstånd och välkomnande entréer. Det är lätt 

och bekvämt att ta sig fram. Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en 

jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Eskilstuna är en 

attraktiv stad för människor att växa upp, leva, verka och åldras i. Under mandatperioden 

prioriteras förtätning av staden, kultur- och idrottssatsningar, trygghetsskapande åtgärder 

samt att förbättra medborgarnas upplevelse av kommunkoncernens service. 

 

Höjd utbildningsnivå 

”Flickor och pojkar får en trygg, stimulerande och lärande uppväxt och deras föräldrar är 

trygga i utvecklingsmöjligheterna. Skolans viktigaste uppgifter är att höja kunskapsnivån, 

inspirera till livslångt lärande och högre studier samt medverka till att elever utvecklas till 

kloka, engagerade och demokratiska medborgare. Skolan ska ge elever lust och möjlighet att 

förverkliga sig själv och sina livsdrömmar. Flickor och pojkar stimuleras att välja 

gränsöverskridande utbildningar. Rektorers och lärares roller är avgörande för att utveckla 

framgångsrik pedagogik och goda kunskapsresultat. Utomhuspedagogik är viktig för att 

skapa förståelse för naturen. Segregationen bryts och eleverna har starkt inflytande. Var och 

en rustas för arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. Högskolan, gymnasieskolan och 
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vuxenutbildningens totala utbud erbjuder attraktivitet och dynamik för arbetsmarknadens 

behov och för framtidsyrken. En höjd utbildningsnivå med en bra blandning av kompetenser 

från yrkeshögskola och akademi gör Eskilstuna attraktivt. Under mandatperioden prioriteras 

resultaten i grundskolan och att stimulera intresset för fortsatta studier.” 

 

Ekologisk uthållighet 

”Ekologisk uthållighet innebär låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från 

föroreningar och en natur med bevarad biologisk mångfald. Det kräver att ekosystemens 

motståndskraft och förmåga till återhämtning stärks. Som ekokommun ska Eskilstuna vara 

ledande i arbetet med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid. Fokus ligger på 

att få hela kommunkoncernen aktiv i detta arbete samt att påverka allmänhet och företag att 

verka på ett ekologiskt hållbart sätt. Genom modern, energieffektiv samhällsplanering, lägre 

energianvändning, förnybara energikällor, effektiva transporter, hållbar produktion och 

konsumtion samt kretsloppsinriktad avfallshantering ska ett ekologiskt hållbart samhälle 

formas. Genom modern, energieffektiv samhällsplanering, lägre energianvändning, förnybara 

energikällor, effektiva transporter, hållbar produktion och konsumtion samt 

kretsloppsinriktad avfallshantering ska ett ekologiskt hållbart samhälle formas. Inriktningen 

är att höja invånarnas och medarbetarnas kunskapsnivå, att göra det enkelt och roligt att 

leva klimatsmart i vardagen och se till att verksamheterna i den egna organisationen minskar 

miljöpåverkan på orten.” 

 

Fler jobb 

”Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregion - en klar 

konkurrensfördel. Dock är det många som saknar jobb. Viktigast är därför att fler ska kunna 

försörja sig. Individens ansvar för att stärka sig själv för att kunna bidra är centralt. 

Kommunen ska vara snabb och handlingskraftig med att stödja företag som vill etablera sig 

och anställa. Aktiva insatser i samverkan med näringsliv och samarbetspartners utvecklar 

förutsättningarna och skapar fler jobb. Regionförstoring, bättre kommunikationer, goda 

möjligheter att distansarbeta, högre utbildningsnivå och ett differentierat näringsliv ger en 

flexibel arbetsmarknadsregion. Utbildning och praktik som matchar efterfrågan stärker 

människor och företag. Fokus ligger på att utveckla den redan starka tillverkningsindustrin, 

på logistiksatsningar utifrån det strategiska läget, nya gröna företagsetableringar samt 

kunskapsintensiva branscher som attraherar högutbildade människor. Innovationskraft, 

entreprenörskap och miljövänliga produktionsmetoder ska stimuleras och stödjas.” 

 

Social hållbarhet 

För oss betyder det strategiska målet social hållbarhet att vi minskar skillnader i hälsa 

mellan flickor och pojkar, mellan kvinnor och män, att vi jobbar aktivt med att minska 

klasskillnaderna och inkomstskillnaderna, att vi gör barnkonsekvensanalyser på varje 

politiskt beslut för att inte missa konsekvenserna för ett enda barn. Vi vill ge alla barn en bra 

start i livet genom att lägga fokus på det främjande och förebyggande arbetet så att alla barn 

stärks och utvecklas på förskolan, i skolan, på sin fritid och i sin hemmiljö. 
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Stadsdelsutvecklingsarbetet blir oerhört viktigt för att också finnas nära barn, unga, vuxna 

och äldre och skapa socialt hållbara boendemiljöer. För att nå bästa resultat inom 

stadsdelsutvecklingsarbetet är det avgörande att koppla ihop jämställdhetsarbetet och det 

interkulturella arbetet med folkhälsoarbetet för att minska skillnader i hälsa. Alla 

förvaltningar och nämnder bär ett ansvar för att arbeta med målet social hållbarhet utifrån 

denna inriktning. Målet handlar också om att ge alla vuxna förutsättningar till egen 

försörjning, om att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer samt att ge alla äldre trygghet 

och omsorg när de behöver den som mest.  

 

Attraktiv arbetsgivare  

I egenskap av länets största arbetsgivare med 8 500 medarbetare följer ett särskilt ansvar 

och förtroende att förvalta.  För att locka och behålla kompetens har kommunkoncernen 

en god arbetsmiljö som främjar hälsa, visar tillit, ger utvecklingsmöjligheter och 

stimulerar till nya idéer. Medarbetare ges ansvar och bidrar med sina kunskaper och idéer 

till utveckling av verksamheterna. Mångfald och olikheter i alla dess former skapar energi 

och dynamik som stärker konkurrenskraften. Tillsammans med ett ledarskap som präglas 

av helhetssyn och delaktighet, där kompetens tas till vara och där fokus ligger på mötet 

och verksamhetens resultat för invånare, brukare och kunder finns det goda förutsätt-

ningar att nå ambitionen att bli Sveriges attraktivaste arbetsgivare 2015. Under mandat-

perioden prioriteras ledar- och medarbetarskap och önskad sysselsättningsgrad. 

 

Kvalitet  

Med fokus på uppdrag och resultat och med effektiva arbetsmetoder skapas värde för 

invånare, brukare och kunder. Genom att tydliggöra nivån på service och tjänster kan rätt 

förväntningar byggas. Det personliga mötet är avgörande för kvaliteten på tjänsten. Inre 

processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med kunder, brukare och 

samverkanspartners. Fortlöpande mätningar och analyser ligger till grund för att utveckla 

och kvalitetssäkra arbetsprocesser så att resurser används på bästa sätt. Avgörande 

framgångsfaktorer är medarbetarnas och ledningens kunskap, idéer och engagemang samt 

ett kommunikativt klimat som gynnar styrning, ledning, utveckling och ständiga 

förbättringar. Framgångsrika verksamheter med goda resultat lyfts fram för att inspirera 

till lärande. Brukarnas möjlighet att påverka verksamheterna har hög prioritet. Under 

mandatperioden prioriteras utveckling av resultatstyrning och utveckling av e-tjänster. 

 

Stabil ekonomi  

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättning för att bedriva en bra 

verksamhet. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att satsa offensivt, 

hantera nya förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På både kort och lång sikt är 

det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på 

driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära 

sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla 

verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Varor, tjänster 
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och lokaler ska anskaffas affärsmässigt utifrån verksamheternas resursbehov och med 

miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat 

och resursåtgång. Skattepengarna ska användas för invånarnas bästa och alltid där de gör 

största möjliga nytta. Under mandatperioden prioriteras att stärka ledningens 

resultatfokus samt att förbättra resurseffektivisering av inköp och lokaler. 

 

Vänsterpartiet avser att återkomma med indikatorer till strategiskt inriktning i samband med 

budgetkompletteringar till Årsplan 2016 i november.  
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Vänsterpartiets ekonomiska ramar: 

Skattesats: +10 öre      + 19,2 miljoner 

Avkastningskrav kommunala bolag:    + 45 miljoner 

Ökad samordning och mer effektiva inköp i kommunen:  + 16 miljoner 

 

Andra viktiga utgångspunkter och prioriteringar 

Befolkningstillväxt: + 1000 personer enligt kommunens prognos 

Full lönekompensation till nämnder:   + 119 miljoner 

2,9 %, 119 miljoner. SKL rekommenderar 3 % i snitt över åren 2016-2020.  

Full priskompensation till nämnder:   + 15 miljoner 

Minskat överskottsmål:   

Resultat 2016  67,8 miljoner = 1,18 %   

Resultat 2017   83,9 miljoner = 1,46 % 

Resultat 2018   66,6 miljoner 2018 = 1,16 % 

Effektiviseringskrav:  

1 %. Ökat effektiviseringskrav på Kommunstyrelen och Stadsbyggnadsnämnden 

 

0,6 % på de mjuka områdena i Torshälla stads nämnd. 0,8 % på de hårda delarna av 

Torshälla stads nämnd som gator och vägar. 

0,6 %. Oförändrat effektiviseringskrav på Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och 

omsorgsnämnden, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden, 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- 

och räddningstjänstnämnden, Överförmyndarnämnden och Valnämnden. 

Investeringsbudget: 471,6 miljoner för 2016 

Öronmärkta statliga pengar 

Eskilstuna kommuns nämnder ska aktivt söka de öronmärkta statliga pengarna till lågstadiet, 

minskade barngrupper i förskolan, trainee med mera. 
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Vänsterpartiets nya satsningar 2016: 

1. Fria bussresor för pensionärer 65 +   4 miljoner 

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om fria bussresor för pensionärer plus 65. Nästa 

år satsar vi 4 miljoner kronor för att pensionärer (65 +) ska kunna hämta ut ett 

busskort avgiftsfritt och åka avgiftsfria resor mellan 9-14. Det är en viktig satsning 

som ökar möjligheterna för pensionärer, kvinnor och män att få en bättre livskvalitet 

genom att det sociala livet berikas då de ges mer möjligheter att delta i olika aktiviteter 

och uträtta vardagliga ärenden. Det gynnar också framförallt pensionärer med låg 

pension, många av dem är kvinnor och det underlättar för dem att ha en berikande 

fritid och ökad livskvalitet. Dessutom bidrar det till en mer levande stad och centrum. 

  

2. 100 fler sommarjobb 2016- från 600 till 700   1 miljon 

Vänsterpartiet prioriterar 1 miljon kr för att utöka antalet sommarjobb från 600 till 

700. Jobben ska fördelas bland ungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet. Inför 2015 

prioriterade Vänsterpartiet i majoritet 2,5 miljoner kr för att fördubbla antalet 

sommarjobb från 300 till 600. Kommunen har nu byggt upp en organisation för att ge 

600 ungdomar sommarjobb sommaren 2015. Dessa jobb utökas nu så att kommunen 

kan erbjuda 100 ungdomar fler ett arbete. En särskild andel ska riktas till ungdomar 

som studerar på särskolan. Jobben har ett viktigt förebyggande syfte, tjejer och killar 

får erfarenheter från arbetslivet som ger dem ökade chanser på arbetsmarknaden 

senare. Vårt mål är att erbjuda alla ungdomar tre erfarenheter av sommarjobb innan de 

slutar gymnasiet.  

 

3. Fältassistenter Utökning av arbetslaget med ytterligare fältassistenter    1 miljon 

Vi har jobbat hårt för att återinföra fältassistenterna och det ska nu bli verklighet under 

2015 då fullmäktige fattat beslut att inrätta ett arbetslag med 6-8 fältassistenter. Dessa 

kommer att jobba över hela Eskilstuna och Torshälla med fokus på att bygga upp 

relationer med ungdomar och skapa en trygghet för dem och framförallt tidigt 

förebygga social problematik. Genom tidigare beslut inför 2015 tillförs 1,8 miljoner 

för att bygga upp arbetslaget av fältassistenter och för 2016 och 2017 finns 3 miljoner 

kronor avsatta för respektive år för arbetslaget med fältassistenter.  

Vänsterpartiet håller vårt löfte och tillför i budgeten för 2016 ytterligare 1 miljon som 

gör att arbetslaget kan utökas med fler fältassistenter. Fler fältassistenter som ska 

jobba över hela Eskilstuna och Torshälla är oerhört viktigt och kommer att leda till 

socioekonomiska och individuella vinster. 

 

4. Boende för utsatta och hemlösa människor i Eskilstuna                        0,5 miljoner 

Under en lång tid har många hemlösa människor levt i social utsatthet i Eskilstuna. 

Vänsterpartiet möjliggör för att kommunen tillhandahåller en lokal och stöttar de 

ideella krafter som idag jobbar i Eskilstuna med att hjälpa hemlösa människor.  
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5. Flyktingguide     0,5 miljoner 

Arbetet med flyktingguide/språkvän i Eskilstuna har varit mycket framgångsrikt och 

har också spritt sig i landet. Tidigare har Vänsterpartiet i majoritet avsatt 1 miljon 

kronor för att en anställd ska jobba heltid med flyktingguide. Dessa avsatta pengar är 

nu slut. Vänsterpartiet prioriterar därför 0,5 miljon för att det lokala arbetet ska fortgå 

med framgångsrika matchningar och att antalet språkvänner ska fortsätta öka. Ett 

arbete som väckt stor uppmärksamhet i Sverige. 

 

6. Arbetet med mäns våld mot kvinnor   0,5 miljoner 

För att påskynda arbetet med att utbilda kommunens alla anställda inom området mäns 

våld mot kvinnor, i enlighet med den handlingsplan som antagits i 

kommunfullmäktige i november 2014, tillförs 0,5 miljoner.   

  

7. Hållbar jämställdhetsutveckling (HÅJ)   0,5 miljoner 

För att utveckla det framgångrika och strategiska jämställdhetsarbetet i kommunen, 

som varit en del av SKL:s satsning för ökad jämställdhet, avsätts 0,5 miljoner.  

 

8. Folkhälsopengar med inriktning på stadsdelsutveckling  0,5 miljoner 

För att främja det förebyggande arbetet och minska skillnader i hälsa finns sökbara 

pengar, 0,5 miljoner, avsatta 2015 för kommunens förvaltningar och bolag. Dessa 

pengar har majoriteten fryst detta år p.g.a. besparingar vilket är mycket olyckligt. För 

Vänsterpartiet är ett fortsatt offensivt folkhälsoarbete av högsta vikt och vi prioriterar 

0,5 miljoner till detta arbete även fortsatt och nu med fokus att på att knyta ihop 

kommunens verksamheter med civilsamhällets i stadsdelsutveckling.   

 

9. Interkulturellt arbete med inriktning på stadsdelsutveckling  0,5 miljoner 

För att främja arbetet med interkulturella frågor avsätts 0,5 miljoner i sökbara pengar 

för kommunens förvaltningar, bolag och föreningar och nu med fokus att på att knyta 

ihop kommunens verksamheter med civilsamhällets i stadsdelsutveckling. 

Ansökningar ska beviljas för arbete som bidrar till att uppfylla Eskilstunas 

interkulturella strategi.    

 

10. Handlingsplan Näringsliv och Arbete                        2 miljoner 

För att skapa fler arbetstillfällen, minska arbetslösheten, utveckla befintliga företag, 

främja etablerandet av nya företag och främja kvinnligt företagande prioriteras 2 

miljoner.  

 

11. Landsbygdsutveckling     0,5 miljoner 

En landsbygdspott avsätts för att kunna stimulera till utveckling av sociala 

mötesplatser och andra satsningar på landsbygden. Landsbygdsrådet ska föra dialog 

med invånare och föreningar på landsbygden och föreslå kommunstyrelsen förslag till 

satsningar. 
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Vänsterpartiet återställer majoritetens nedskärningar på kommunens 

nämnder 2015 

Återställande av majoritetens nedskärningar 2015 + 38,9 miljoner 

Vänsterpartiet har undantagit samtliga nämnder de nedskärningskrav som 

Socialdemokraterna. Moderaterna och Centerpartiet i den politiska majoriteten gör under 

2015. Med vår budget betyder det att nämnderna behåller 2015 års ramar innan våra nya 

politiska satsningar är gjorda. För nämnderna innebär detta i praktiken: 

 

Kommunstyrelsen    + 6,3 milj. 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  + 7 milj. 

Barn- och utbildningsnämnden   + 10 milj. 

Kultur- och fritidsnämnden   + 2 milj. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden   + 0,8 milj. 

Socialnämnden    + 2,3 milj. 

Stadsbyggnadsnämnden    + 4 milj. 

Torshälla stads nämnd    + 2,9 milj. 

Vård- och omsorgsnämnden   + 3.3 milj. 

Överförmyndarnämnden    + 0,3 milj. 

 

Nya satsningar från Vänsterpartiet 2016 

Satsning på nämnder med stora vård och omsorg och sociala behov + 53 miljoner 

Vänsterpartiet satsar 53 miljoner för att täcka de underskott som Vård- och omsorgsnämnden 

(- 37 miljoner), Socialnämnden (- 25 miljoner) och Torshälla stads nämnd (- 11 miljoner). 

Nämnderna har stora åtaganden och behoven är väldigt stora. 

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för fler äldre som har allt högre behov av vård och 

omsorg. Socialnämnden och Torshälla stads nämnd har ansvar för att varje barn och ungdom 

som far illa ska ha rätt till det stöd och skydd som de behöver för att få social trygghet och bra 

förutsättningar i livet. Och att personer med missbruksproblematik får stöd och hjälp att ta sig 

ur detta.  

 Därtill prioriterar vi 0,7 miljoner till Överförmyndarnämnden för att täcka kostnaderna för 

deras verksamhet som länge varit underfinansierad och som vi länge jobbat för att rätta till.  
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Eskilstuna är inte till salu  

Vänsterpartiet vill se ett slut på privatiseringar och vinstuttag i skola, vård och omsorg. Våra 

gemensamma skattepengar ska inte gå till vinstuttag i privata företag eller riskkapitalbolag 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 Vänsterpartiet 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.  

 

Vänsterpartiet vill: 

 

 Att skattemedel ska gå till skola, vård och omsorg istället för till privata vinster  

 Att satsa på och förstärka de kommunala verksamheterna  

 Att motsätta oss varje etablering av friskolor med vinstintressen  

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

 Att inga utförsäljningar görs av allmännyttan  

 Att ingen utförsäljning av de kommunala bolagen görs  

 

Ett Eskilstuna för alla  

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 själv, grannen, arbetskamraten 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, främlingsfientlighet och rasism har högsta prioritet.  

 

Vår ambition är att Eskilstuna om några år stolt kan kalla sig för den tillgängliga kommunen 

som tar vara på människors styrkor. Eget boende, arbete med en god inkomst, möjlighet till 

studier, socialt nätverk, meningsfull fritid, god tillgänglighet och rätt till stöd vid behov, är 

nyckeln för ett sådant Eskilstuna. Vi har under denna mandatperiod varit drivande i arbetet 

med att fortsätta tillgänglighetsanpassa offentlig verksamhet och för att kommunen ska 

anställa 150 personer med funktionsnedsättning. Vi vill nu under 2016 säkerställa att dessa 

anställningar blir av samt ge bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att 

studera.  

 

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, jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet i första rum. 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 

verklighet, bland annat genom att på olika sätt stärka medborgardialogen och motverka 

stereotypa normer. Vi vill därför utveckla dialogen med barn och ungdomar, ta fram en lokal 
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hbtq-certifiering, utveckla flyktingguideverksamheten 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. Kommunens arbete med att informera om detta till sin personal och samhället i 

övrigt måste intensifieras.  

 

Vänsterpartiet vill:  

 

Demokrati  

 Stärka och utveckla medborgardialogen  

 Fortsätta med kontinuerliga barnhearingar och andra metoder för att stärka barns 

inflytande  

 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 kommunens verksamheter erbjuda en jämställd 

service, jämställda tjänster och ett jämställt bemötande utifrån de kartläggningar och 

analyser som gjorts av kommunens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv  

 Att STOPP-verksamheten, Se oss och Mansmottagningen ska fortsätta utvecklas och 

göras mer kända  

 Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor genom en informationskampanj för både 

den kommunala organisationen och lokalsamhället  

 Utreda möjligheterna för att tillsammans med ideella krafter starta upp ett Tjejhus 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. ECCAR:s 10-

punktsprogram ska implementeras i kommunen.  

 Utveckla och stärka resurserna till det interkulturella arbetet i Eskilstuna och till 

förstärkt samhällsinformation  
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 Behålla och utveckla flyktingguideverksamheten för ökad social gemenskap och 

integration samt öka antalet guider till 1000 under 2016  

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

 Fortsätta arbetet med att anställa ”150 jobben” där personer funktionsnedsättningar 

anställs i kommunen  

 Främja möjligheter till fortsatta studier för personer med funktionsnedsättningar  

 Bygga och möjliggöra nya LSS-boendeplatser integrerat i staden  

  Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för personer med 

funktionsnedsättningar.  

 Stärka arbetet kring personer med psykisk ohälsa, särskilt bland äldre och personer 

med funktionsnedsättning  

 

Allas rätt till en bra utbildning  

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 erfarenheter. 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 i framtiden ha 

rätt till förskola, minst 30 timmar i veckan. Redan nu vill vi bygga ut förskolan, minska 

barngrupperna och minska antalet barn per pedagog.  

 

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. Genuspedagogik och ett normkritiskt 

förhållningssätt är således självklara delar i hela utbildningsväsendet, från förskola till 

vuxenutbildning.  

 

Förskolan i Eskilstuna är i stora behov av satsningar för att kunna få ner barngruppernas storlek 

och samtidigt möta behoven när fler barn behöver barnomsorg. Antal barn per årsarbetare måste 

minska. Därför satsar vänsterpartiet både på stora investeringar i nya förskoleavdelningar och på 

att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. En satsningen på barnen är en 

investering för framtiden. 

 

Fritidshemmen i Eskilstuna har länge varit i stora behov av satsningar för att kunna få ner 

barngruppernas storlek så att barnen ska få en förbättrad fritidshemsmiljö. Behovet av fritidshem 

kommer att öka de närmaste åren då elevkullarna blir större. Samtidigt har Skolinspektionen 

påpekat de brister som idag finns på fritidshemmen i Eskilstuna kommun. Därför väljer vi att satsa 

på stora investeringar på fritidshemmen över en femårsperiod.  

 



 

 

22 

 

I arbetet med att förstärka elevhälsan i Eskilstuna ska ett särskilt fokus under 2016 riktas på att få 

ner kötiderna på ungdomsmottagningen. En ungdom som behöver hjälp på ungdomsmottagningen 

ska inte behöva vänta så länge som idag då väntetiderna är oacceptabelt långa. 

 

Skolan kan också ta rollen som navet i stadsdelsutveckling. Arbetet med att rusta upp och satsa på 

Skiftingehus, som Vänsterpartiet drivit, är just ett sådant exempel. Vi vill att skolan ska fungera 

som samlingspunkt 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 engagemang i 

lokalsamhället. Under 2016 påbörjas renoveringen av Skiftingehus.  

  

 

Vänsterpartiet vill: 

 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 studieförbunden fortsatt får kommunalt stöd till folkbildning  

 Utreda hur förskolan inom Nattis (förskola dygnet runt) kan garanteras även för föräldrar 

med tillfälliga eller oregelbundna arbetstider  

 

Förskola  

 Minska barngruppernas storlek i förskolan  

 Bygga nya förskoleavdelningar för att möta behoven  

 Att antalet barn per pedagog minskar 

 Ta fram en plan för införandet av 30 timmars förskola för alla för 2017 och framåt, med 

särskilda riktade resurser till områden där behovet är större  

 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasiet och särskolan  

 

 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 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 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 påbörja renoveringen och utveckla Skiftingehus till att bli en attraktiv skola  
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 Att stärka skolans roll i arbetet med stadsdelsutveckling  

 Att modersmålsundervisningen i grundskolan och modersmålsträningen i förskolan ska 

prioriteras och att alla med rätt till modersmålsundervisning ska få det  

 Att kontinuerlig dialog mellan gymnasieskolan, Näringslivsenheten, högskolan och 

näringslivet förs kring framtida utbildningsbehov  

 

Vuxenutbildning  

 Prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete i nära samverkan med det lokala 
näringslivet  

 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 i studier eller jobb  

 Under 2016 utvärdera upphandlad SFI-utbildning och undersöka möjligheten att återta i 

kommunal regi 

 Att samverkan mellan SFI och Arbetsförmedlingen stärks  

 Att språkpraktikplatser under SFI-tiden ska garanteras  

 Att särskilt stöd inom SFI ges till analfabeter och personer med kort utbildning samt vid 

behov ge förlängd studietid  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vänsterpartiets satsningar 2016: 

 

Förskola och Skola  

Fler barn i förskolan och skolan    + 57 miljoner 

    

Förskolan  + 4 miljoner för minskade barngrupper.  

Krav på att kommunen ansöker om 8,3 miljoner för minskade barngrupper som statliga 

öronmärkta sökbara pengar. Ska resultera i 12,3 miljoner för att minska barngrupperna. 

 

Grundskolan 

Genom att inte göra besparingar på Barn- och utbildningsnämnden så ökar vi möjligheterna 

för kommunen att få de sökbara statliga pengarna till lågstadiet som för Eskilstuna innebär 20 

miljoner.  

 

Gymnasiet + 4,7 miljoner 

 4,7 miljoner för bibehållen skolpeng på gymnasiet, då regeringen minskar anslaget till 

Eskilstunas gymnasieskola med 4,7 miljoner 2016.   

 

Tilläggsbelopp   + 15 miljoner 2016 (totalt 55 miljoner) 
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Anslagsfinansierade pengar som förskolor, grundskolor och gymnasium söker för arbete med 

elever i behov av särskilt stöd. De avsatta resurserna räcker inte till innevarande år vilket 

drabbar elever och skolor i behov av särskilt stöd. Vi satsar därför mer resurser till barn och 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Investeringar i förskola och skolan 

- 140 miljoner för utbyggnad av fler förskoleplatser fram till 2020. 40 milj. 2016. 

- 200 miljoner till renoveringen och ombyggnaden av Skiftingehus. 60 miljoner 2016. 

- 190 miljoner till utökning av fritidshemplatser. 47 miljoner 2016. 

Vård och omsorg med fokus på omtanke och medmänsklighet  

För Vänsterpartiet går omtanke och medmänsklighet i vardagen före girighet och vinstuttag 

för riskkapitalbolag. I Eskilstuna vill vi att äldre ska ha valfrihet kring innehållet 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 mandatperioden 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 öka för nå en högre kvalitet inom vård och omsorg. Andelen äldre ökar i kommunen 

och det kommer att kräva att vi bygger fler äldreboenden, 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 samhällsproblem som vi vill 

motverka genom ett enat krafttag. En fungerande skola, varierande fritidsaktiviteter och ett 

24-h-perspektiv inom kommunen kring barn och unga vet vi motverkar att man hamnar fel. 

En samverkan inom hela kommunen kring förebyggande insatser är av största vikt liksom en 

utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst. Eskilstunas skolor ska vara drogfria, 

därför anser Vänsterpartiet att ett helhetgrepp 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. 

  

Bostadssituationen är speciellt svår om du har ett aktivt missbruk. Många äldre med 

missbruksproblematik tvingas bo på Härberget, på gatan eller hos bekanta. Under en lång tid 

har många hemlösa människor levt i social utsatthet i Eskilstuna. Vänsterpartiet gör det 

möjligt för att kommunen att tillhandahålla en lokal och stöttar de ideella krafter som idag 

jobbar i Eskilstuna med att hjälpa hemlösa människor.  
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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. 

Stödet till anhöriga ska fortsätta prioriteras och utvecklas, göras mer känt och nå ut till nya 

målgrupper.  

 

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. Vi anser att 

en omställning kan ske endast genom att ta ett helhetsgrepp kring hälsofrämjande och före-

byggande arbete. Ett särskilt fokus har till en början varit att belysa och utjämna barn och 

ungdomars olika uppväxtvillkor, men arbetet måste utvecklas till att minska ohälsan hos hela 

Eskilstunas befolkning.  
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Vänsterpartiet vill: 

 Att kommunens samtliga nämnder och bolag aktivt och kontinuerligt gör 

socioekonomiska beräkningar och analyser inför beslut  

 Utveckla teknik inom vård och omsorg som kan underlätta för äldre, 

funktionsnedsatta, anhöriga och personal  

 Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre  

 Utveckla och bredda anhörigstödet utifrån antagen plan för anhörigstöd med särskilt 

fokus på att nå fler och bredare grupper  

 Stärka möjligheten till kultur inom vård och omsorg i samverkan mellan 

Vuxennämnden, Torshälla stads nämnd och Kultur- och fritidsnämnden  

 Att kunskapen om våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning ska stärkas 

och bli mer känd  

 

Äldre  

 Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen  

 Stärka medbestämmandet för personal och brukare inom den kommunala vården och 

omsorgen  

 Fortsätta utveckla modellen Verklig valfrihet så att brukare inom hemtjänsten får 

större inflytande över sin tid  

 Öka tryggheten och kontinuiteten inom hemtjänsten 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  

 Fortsätta arbetet med tvärprofessionell samverkan och rehabilitering (t.ex. 

arbetsterapeut, sjukgymnast, beteendevetare) kring personer i behov av vård och 

omsorg innan biståndsbedömning sker  

 Bygga nya vård- och omsorgsboendeplatser under mandatperioden  

 Ersätta vård- och omsorgsboendeplatser i särskilda boenden som drivs i kommunens 

regi  

 Skapa stimulerande och attraktiva utemiljöer vid samtliga äldreboenden i kommunen  

 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  

 

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-h-perspektiv kring ungdomars liv  
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 Starta en uppsökande verksamhet för att nå ut med stöd till fler personer med psykisk 

ohälsa  

 Förstärka antalet fältassistenter  

 Ta fram en Handlingsplan – En drogfri skola i Eskilstuna, för grundskolan respektive 

gymnasieskolan vad gäller arbetet mot droger där berörda delar av kommunen 

samverkar  

 Att i samverkan mellan skola och socialtjänst fortsätta arbetet med att aktivt arbeta på 

grundskolorna och gymnasieskolorna för att motverka droganvändning och 

kriminalitet  

 Att när vi upphandlar HVB-hem ställa krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning 

för att kunna dra tillbaka upphandlingen om den brister  

 Utveckla föräldrastöd på Stödcentrum för barn och ungdom i samverkan mellan Barn- 

och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen  

 Att kommunens arbete med före detta kriminella inom KrAmi forsätter och sätter 

fokus på att nå kvinnor 

 Att Familjecentralen i Fröslunda startas 

 Öka kvaliteten inom Överförmyndarnämndens verksamhet genom utbildningar och 

olika former av utvärderingar för gode män och förvaltare samt brukare  

 

Vård- och Omsorgsnämnden  

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

Nya boendeplatser inom äldreomsorgen   + 19,3 miljoner 

Fler äldre i behov av omsorg och ökad grundbemanning + 12,7 miljoner 

Stöd till fler personer med funktionsnedsättning  + 16,5 miljoner 

Minskat besparingskrav (0,6 %)   + 1,3 miljoner 

Investeringar 2016: 

 

Nya gruppboende LSS    + 15 miljoner 

Snäckberget (vård- och omsorgsboende Torshälla)  +20 miljoner 2016  

(Totalt 162 miljoner) 

 

Socialnämnden 

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

 

Utökning av fältassistenter    + 1,0 miljon 

Minskat besparingskrav    + 0,3 milj. 

 

 



 

 

28 

 

Överförmyndarnämnden 

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

Förstärkning för att täcka ersättningar till Gode män  0,7 miljoner 

 

Fler jobb – rätt till arbete  
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 sjukskrivningarna 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, 

energieffektiviseringar 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 arbetsliv för alla, som även inkluderar unga, personer med utländsk bakgrund och 

personer med funktionsnedsättningar – grupper som idag har en längre väg till arbete. Detta 

kräver riktade satsningar likt Traineeprojektet, vilket leder till riktiga jobb. Detta ska vi 

fortsätta med. Fler sommarjobb till ungdomar i åk 9 och gymnasiets åk 2, anställningar av 

personer med funktionsnedsättningar i kommunkoncernen och validering av utländsk 

utbildning är tre andra exempel på vad som behöver göras. 

  

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 yrkesutbildningar 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 småföretagarpolitik. 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 
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företag.  

 

Vänsterpartiet vill: 

 

 Att 150 Traineejobb inom kommunen permanentas 

 Stärka samverkan med myndigheter placerade i Eskilstuna – så som 

Arbetsförmedlingen, Mälardalens högskola, Försäkringskassan, Energimyndigheten, 

Trafikverket, Fortifikationsverket, Skatteverket och Polismyndigheten  

 Utveckla ett Arbetsmarknadsforum där dialog ska föras mellan kommunkoncernen, 

andra myndigheter, högskolan och näringslivet  

 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  

 Stärka upphandlingen från det lokala näringslivet och lantbruket  

 Att 700 ungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet och gymnasiesärskolan ska erbjudas 

sommarjobb under 2016 

 Stärka kvinnligt företagande genom riktade insatser  

 Att Eskilstuna logistikpark utvecklas till ett miljöinriktat logistikcentrum  

 Utveckla möjligheten till validering av utländska utbildningar tillsammans med 

arbetsförmedlingen och högskolan  

 

Arbete - och vuxenutbildningsnämnden 

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

 

100 fler sommarjobb för ungdomar   + 1 miljon  

Minskat besparingskrav (0,6 %)   + 0,2 miljoner  

   

Berikande kultur och fritid för alla  

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. Våra muséer ska fortsätta vara gratis, den offentliga konsten 

ska öka och synliggöras mer och vi ska skapa lagliga graffittiväggar i våra bostadsområden. 
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Tillsammans med idrottsrörelsen vill vi ta krafttag för att motverka den homofobi som finns 

inom rörelsen och gå fram med ett gemensamt lokalt hbtq-arbete. Kultur, idrott och fritid i 

Eskilstuna ska vara välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig för alla.  

 

För oss i Vänsterpartiet innebär tillgänglighet också att fritidsgårdar är öppna även på loven 

och att våra mötesplaster har utökade öppettider. Tillgänglighet innebär även att vi satsar än 

mer på spontanidrott men nu också så att den tilltalar fler tjejer. Många tjejer utsätts idag för 

kränkningar på nätet, i skolan, på fritiden för att de är just tjejer och därför gör vi en särskild 

prioritering för dem. Många tjejer lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än killarna. Vi 

måste få fler tjejer i Eskilstuna att må bättre, delta i olika fritidsaktiviteter och bli sedda.  

 

 

Vänsterpartiet vill: 

 

 Öka tillgängligheten till kultur och idrott och en berikande fritid för alla genom fler 

avgiftsfria aktiviteter, tydlig information samt ett ökat utbud i våra bostadsområden  

 Stärka informationen och förlänga öppettider på kommunens mötesplatser för att öka 

deltagandet  

 Att Eskilstunas muséer 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 breddidrott för barn, ungdomar och 

personer med funktionsnedsättningar  

 Att Eskilstuna kommunkoncern ska fortsätta att aktivt sponsra såväl idrott, kultur som 

annan samhällsviktig verksamhet  

 Bygga en allaktivitetsplats i Skiftinge riktad mot både flickor och pojkar 

 Att det är sommaröppet på fritidsgårdarna där behoven är som störst 

 Att kolloverksamheten ska fortsätta och utvecklas  

 Att lagliga väggar för graffitti skapas i flera olika stadsdelar och i centrum 

 Att El-Sistema utökas till fler förskolor  

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

rimligt avstånd  

 Att mötesplatser i kommunen utvecklas och stärks upp 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, jämställdhet, 

social gemenskap, interkulturella möten samt att nå nya och bredare grupper  

 Att kommun och föreningsliv samverkar kring hbtq-arbete 

 

Kultur - och fritidsnämnden  
 

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

 

Minskat besparingskrav (0,6 %)  + 0,2 miljoner 
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Hela Eskilstuna ska leva  

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 klimatsmarta 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 bostadsområden 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.  

 

För att få en levande landsbygd runt om i kommunen ser vi gärna ett större lokalt engagemang 

där medborgare värnar om och får inflytande kring sina närmiljöer, exempelvis i form av fler 

byalag. Kommunen ska säkerställa kollektivtrafik, skolor och äldreomsorg även på 

landsbygden. Service på landsbygden och en utbyggnad av bredband är också viktigt för 

Vänsterpartiet. Vi vill utveckla och förenkla kommunens upphandling så att den i större 

utsträckning gynnar lokala producenter. 

  

Vänsterpartiet vill: 

 

 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  

 Stärka barn- och genusperspektivet i samhällsbyggnadsarbetet liksom socialtjänstens 

roll i samhällsplaneringen  

 Att rekreationsvärdet, biologisk mångfald och naturvårdsintressen ska ha hög prioritet 

vid all fysisk planering  
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Staden  

 Värna och utveckla industrimiljön för att behålla Eskilstunas särprägel och historia  

 Öka tryggheten i kommunen genom förbättrad belysning i exempelvis parker, 

promenadstråk och grönområden  

 Fortsätta bygga utomhusgym på fler platser i Eskilstunas olika stadsdelar 

 Ta fram utvecklingsplaner för olika stadsdelar  

 Att kommunen arbetar aktivt med stadsdelsutveckling i samverkan med boende och 

aktörer i Eskilstunas olika stadsdelar  

 Möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika delar  

 Fullfölja utvecklingen av Åstråket och göra promenadstråket längs åstranden 

tillgängligt för alla  

 Att arbetet kring sanering av förorenad mark fortsätter 

 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 kommunen arbetar med ortsutveckling genom att ta fram tätortsanalyser 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 miljöcertifieringskrav  

 Att IT-utbygganden på landsbygden fortsätter och påskyndas till förmån för boende 

och företagare utanför stadskärnan, exempelvis i Barva  

 Underlätta för nybyggnation på landsbygden inom lämpliga områden, även utanför de 

i Översiktsplanen utpekade noderna  

 Att former för ökat lokalt inflytande på landsbygden utvecklas, ex genom fler byalag  

 Att kommunen ska ha en positiv inställning till alternativa VA-lösningar där 

kommunalt VA inte kan byggas ut  

 

Bostad till alla  

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 trångboddhet är idag tyvärr 

vardagsbegrepp. Boendefrågan kan vi inte enbart lösa genom åtgärder i Eskilstuna kommun 

utan kräver också statliga subventioner 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 
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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 3000 nya 

bostäder i Eskilstuna. Vänsterpartiet vill att våra två kommunala bostadsbolag bygger minst 

175 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 hyresrättar 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 förändringar 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 vill: 

 

 Att kommunen ska prioritera ökat bostadsbyggande i samverkan med hela 

kommunkoncernen och andra aktörer  

 Att Eskilstuna kommun tar ansvar för att bygga minst 175 nya bostäder i Eskilstuna 

med start 2016 

 Att kommunen prioriterar byggandet av billiga hyresrätter  

 Att arbetet kring att motverka hemlöshet och trångboddhet stärks – målsättningen är 

att ingen person i Eskilstuna ska vara hemlös  

 

 Att det byggs hyresrätter även på markplan och i yttre tätorter med antagna 

detaljplaner 

 Stimulera byggandet av tillgängliga studentbostäder och mindre bostäder för 

ungdomar och äldre  

 Att det ska finnas en god planberedskap för bostadsbyggande och enkla kontaktvägar 

för medborgare och byggföretag som vänder sig till kommunen.  

 Skapa bra boendemiljöer där du kan leva livet ut  

 Att det byggs 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  
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Stadsbyggnadsnämnden 

 
Vänsterpartiets satsningar 2016: 

 

Full täckning för fria bussresor för pensionärer + 4 miljoner 

Ökat besparingskrav   - 0,8 milj. 

 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Eskilstunaborna har störst förtroende för Räddningstjänsten av alla kommunens verksamheter. 

Eskilstuna är känt för sitt arbete med att förebygga olyckor och det arbetet är mycket viktigt 

att fortsätta prioritera under 2016. Miljökontorets arbete inom kommunkoncernen är 

avgörande för att öka bostadsbyggandet, säkra tillgången till rent vatten och bedriva ett 

hållbart miljötillsynsarbete. För att detta arbete ska fortsätta utvecklas krävs bibehållna 

resurser. 

Vänsterpartiets satsningar 2016:  

 

Minskat besparingskrav (0,6 %) 

 

Valnämnden 

Oförändrad ram 

Eskilstuna kommun – Sveriges bästa arbetsgivare  

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 medborgaren 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. Rätten till heltid och möjlighet till deltid ska 

gälla, liksom att 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, varje år, gjort lönekartläggningar för att utjämna osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män och mellan likvärdiga 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.  
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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 arbetsplats, 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 möjligheterna att byta 

jobb inom kommunen. Endast så skapar vi ett hållbart arbetsliv för all vår personal.  

 

Vänsterpartiet vill: 

 Att arbetet med rätten till heltid fortsätter och delade turer tas bort  

 Att det tas fram en strategisk rekryteringsplan för att utifrån denna aktivt kunna arbeta 

med utbildning och rekrytering till yrken med kommande personalbrist, ex 

undersköterskor, socionomer och lärare  

 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  

 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 möjligheterna till kompetenshöjning och fortbildning 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 rätt till arbetskläder ska vara en självklarhet då arbetsuppgifterna kräver det  

 

Torshälla – unik stad i kommunen  

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 ansvarsområden i den kommunala förvaltningen, egen 

administration och ansvar för flera viktiga områden som vård, skola, omsorg, kultur, gator, 

vattenvägar och parkskötsel. Man har dessutom eget medborgarkontor och mötesplatser. 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 

Torshälla och andra förvaltningar stärkas.  

Torshälla har en tydlig kulturprofil. Den stora omfattningen av finska kulturyttringar är 

mycket värdefulla och utgör en betydelsefull del av Torshällas samlade kulturliv.  

 

2017 fyller Torshälla 700 år. Arbetet med jubileet ska användas långsiktigt för stadens 

utveckling. Gestaltningen 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 
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i restaurangen eller utomhus i parken. Den beslutade skulpturparken blir ett värdefullt 

tillskott. Torshälla ska fortsätta vara en vattennära grön pärla i kommunen, genom satsningar 

på närparker, 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 

fortsatt utbyggnad av både barn- och äldreomsorgen är nödvändig.  

 

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 spelberoende ökat 

vikten av det förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Vi tror därför på en utvecklad 

samverkan där man utnyttjar Torshällas unika organisation och arbetar fram en modell för ett 

brett samarbete mellan individ- och familjeomsorg, skola och familjecentral.  

 

Vänsterpartiet vill: 

 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  

 Skapa förutsättningar för att Torshälla ska bli en mer attraktiv och aktiv stad för barn, 

ungdomar och äldre att bo i  

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

 Satsa på Holmberget som en arena för kultur och rekreation tillsammans med 

Ebelingmuseet och andra parter  

 Anlägga en ny närpark liknande den vid Kofältet vid Bondkroken, där Torshällaån och 
kanalen möts  

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

 Verka för att en hotellverksamhet etablerar sig i Torshälla 

 

Torshälla stads nämnd 

Fler äldre i behov av omsorg och ökad personalbemanning + 0,4 milj. 

Minskade barngrupper i förskolan   + 0,4 milj. 

Ökat effektiviseringskrav (gata)   - 0,2 milj. 

 

Eskilstuna – Sveriges Miljöbästa kommun  

Under 15 år har Vänsterpartiet i majoritet och tillsammans med en kompetent 

kommunorganisation drivit på i miljö- och klimatfrågorna i Eskilstuna kommun. Under denna 

mandatperiod har kommunen uppmärksammats 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 
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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 rättvisa och jämlikhet med insikten om de absoluta gränser som miljön och 

klimatet ställer för politiken. Vi är övertygade 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. En utvecklad kollektivtrafik 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. 

på kommunens södra sida, 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 politik både skapar fler arbetstillfällen, stärker välfärden, 

förbättrar miljön och den ekonomiska tillväxten samtidigt.  

 

Vänsterpartiet vill: 

 

 Uppfylla den antagna klimatplanen  

 Införa avgiftsfri kollektivtrafik för 65 år och uppåt  

 Utreda avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade  

 Behålla de fria bussresorna för skolungdomar  

 Underlätta kollektivtrafiken genom löpande behovsanpassning av turer  

 Öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- och gångtrafiken  

 Fortsätta ställa om Eskilstuna till en cykelstad genom utbyggnad av cykelbanor och 

genom att göra de befintliga cykelbanorna säkrare  

 Öka antalet cykelparkeringar i staden och bygga ett cykelgarage nära Eskilstuna 

tågstation 

 Att vattenkvaliteten höjs i Eskilstunaån  

 Att biogasproduktionen i kommunen ökar, i samarbete med lantbruket och EEM  

 Öka andelen ekologiskt, närproducerad, inte genmodifierad och vegetarisk mat i våra 

offentliga kök  

 Att kommunen köper mer rättvisemärkta, ekologiska och närodlade livsmedel och 

produkter  

 Att det vid upphandlingar ställs miljömässiga och etiska krav  
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