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Eskilstuna är en stad som växer, här möts människor 
från olika delar av Sverige och världen. I Eskilstuna byggs 
det som aldrig förr, men för vem? I Västra Munktellstaden 
planeras exklusiva bostadsrätter och hyresrätter med höga 
hyror. Vem kommer kunna bo där? Inte är det den ensam
stående kvinnan med tre barn eller den äldre kvinnan med 
låg pension som idag bor i Årby, ett stenkast bort rent fysiskt, 
men milslångt bort om man tittar på hälsa och livslängd. 
Med lyxrenoveringar av billiga hyresrätter i miljonprogram
men i antågande är oron även stor för om de ska ha råd att 
bo kvar där. För så ser det ut i vår stad, en stad där klyftorna 
ökar mellan de som har och de som inte har. Det får kon
sekvenser i hela vårt Eskilstuna. Vi ser det själva, vi dras isär, 
vi möts inte på samma sätt längre. 

Sveriges femton rikaste familjer äger idag mer än 3500 
miljarder kronor. Det är mer än tre gånger så mycket som 
hela den svenska statsbudgeten. Med den ökade rikedomen 
kommer makt, de får mer och mer makt över oss andra. Det 
är inte rimligt. 

Många talar om ekonomisk jämlikhet nu. Liberaler och 
Moderater tävlar om vem som mest av alla står för jämlikhet 
och rättvis fördelning. Socialdemokraterna försöker förstås 
de också. De vill övertyga oss om att de fortfarande driver på 
för jämlikhet. Men att enbart tala om jämlikhet är inte nog. 
Man måste faktiskt också ha de konkreta förslagen. 

Man måste vara beredd att flytta pengar och makt – från de 
få i toppen, till de många som skapar rikedomarna med sitt 
arbete. Sådant görs inte med ord, sådant görs med konkret 
politik som förändrar verkligheten. Då sparar man inte på 
undersköterskan, utan ser istället till att hen får en till arbets
kamrat. Då kan man inte som Socialdemokraterna, när de är 
sällskap med Moderaterna i Eskilstuna, årligen spara på alla 
kommunala verksamheter för att lägga pengarna på hög. Vi 
tar inte ut skatt från Eskilstunaborna för att spara så mycket 
utav dem, utan de ska i första hand gå till skola, vård och 
omsorg. Eskilstuna behöver politiker med visioner som vill 
något och inte de som försöker efterlikna bankdirektörer. 

I vårt kommunpolitiska program för Eskilstuna 2019
2022 har vi förslagen som på riktigt skulle göra Eskilstuna 
mer jämlikt. Eskilstuna behöver en politik som håller ihop 
samhället. Eskilstuna behöver vänsterpolitik. En politik för 
jämlikhet handlar om att se till att ekonomin är till för de 
många, för folk i allmänhet. Vad innebär det i praktiken? 
Till exempel att vi halverar priset på att åka buss, att vi inför 
fritids för alla barn, att vi har en jämlik skola och förskola, 
att fler kommer i arbete och utbildning och att det är stopp 
för utförsäljningar av kommunala lägenheter till riskkapital
bolag som lyxrenoverar. 

Reformer för ekonomisk jämlikhet är bra feministisk 
politik. Jämnar man ut inkomstskillnader mellan kvinnor 
och män, jämnar man också ut skillnaderna i makt, både 
över sitt eget liv och över samhället i stort. Vänsterpartiet 
har varit feminister länge. Vi är stolta över att vi har varit 
med och drivit fram många feministiska reformer både lokalt 
och på riksnivå. Men vi vet vi har långt kvar att gå. Vi har 
varit med och infört rätt till heltid, men vi måste gå vidare 
och se till att heltid blir norm i kommunen. Vi måste bryta 
den könsuppdelade arbetsmarknaden. Vi måste riva upp 

In
le

dn
in

g

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

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

eskilstuna.vansterpartiet.se

Följ oss på facebook!



3

pensionssystemet och ersätta det med ett som inte förstärker 
och bevarar orättvisor. Den kvinna som sliter i omsorgen för 
att de äldre ska ha en fin vardag, när hon har jobbat färdigt 
ska även hon ha rätt till en pension som det går att leva på. 
Alla som finns i kommunens verksamheter, barn, unga, äldre 
och personal ska vara fredade mot alla former av sexuella 
trakasserier. Det är dags för nolltolerans att även gälla i 
praktiken. Ett jämställt samhälle är möjligt, men det kommer 
inte av sig självt. De flickor och pojkar som föds idag ska 
inte behöva gå ut i ett vuxenliv där deras kön avgör vilken 
inkomst de har eller hur de blir behandlade. Med konkret, 
målinriktad politik under åren framöver ska vi se till att de 
blir den första jämställda generationen. 

Det här valet kommer bland annat att handla om vinst
frågan och privatiseringar. Regeringen har bromsat och velat 
smita undan, men vi i Vänsterpartiet har drivit på. Lagförslag 
har lagts på riksdagens bord, mot vinstjakten i skolan, för
skolan, äldreomsorgen, och LSS. Borgarna och SD försvarar 
vinsterna, uppbackade av bolagens lobbyister och PRbyråer. 
Men vi har de flesta av Eskilstunaborna på vår sida. När du 
är i behov av vård och omsorg ska du inte väljas bort för att 
något bolag anser att du är mindre lönsam. Du ska veta att 
resurserna används för att ge dig bästa möjliga vård, inte för 
att göra vinster åt bolagsägare. 

Om Socialdemokraterna i riksdagen efter valet fortsätter gå 
högerut och regerar med Centern och Liberalerna, då fortsät
ter privatiseringar och utförsäljningar av offentlig verksam
het. Då väntar lönesänkningar och otrygga anställningar och 
inkomstklyftorna fortsätter att öka. Då ökar ojämlikhet och 
ojämställdhet. Fortsätter Socialdemokraterna i Eskilstuna 
att regera med Moderaterna och Centern så blir det fler 
utförsäljningar av hyreslägenheter och vinstjakten inom 
hemtjänst och skola fortsätter. Då prioriteras satsningar på en 
lokal flygplats för direktörsflyg framför byggandet av billiga 
bostäder för alla som saknar bostad. Vill Socialdemokraterna 
stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg så gör man det 
med Vänsterpartiet, inte med Moderaterna.

Skillnaden är helt grundläggande. Alla ser att vi vill åt 
vänster, medan Centern och Moderaterna vill åt höger. Men 
Socialdemokraterna brukar numera säga att de står i mitten. 
Hur kan man vara oförmögen att välja mellan vänster och 
höger? Att inte kunna välja mellan minskade klyftor och 
ökade klyftor. Mellan att bygga billiga bostäder eller att 
bygga flygplats? För oss är det obegripligt hur man då kan stå 
i mitten. Det duger inte. Man måste veta vart man ska. Man 
kan lita på Vänsterpartiet. Vi vill inte ha borgerliga partier 
som styr Eskilstuna. Vi är inte bara för jämlikhet i valtalen 
och på första maj, vi kommer att vara det varje dag efter 
valet också. 

Vi går till val på jämlikhet. I ett jämlikt samhälle tillåts 
inget bostadsområde förfalla. Med jämlikhet får alla barn en 
chans, fler ungdomar vågar tro på framtiden. Kriminaliteten 
minskar och tilliten mellan människor ökar. Jämlikhet 
påverkar själva livet och vi lever längre. Kultur, idrott och 
fritid är avgörande i ett jämlikt samhälle. Det är kittet som 
för oss samman, arenor där vi möts. Vi behöver se över 
öppettider, nya former av aktiviteter, möjliggöra konsten i 
samhället genom Open Art, bygga en ny scen i Stadsparken 
och fortsätta en stödja en idrottsrörelse för alla. 

Ett jämlikt samhälle är också bättre på att klara den nöd
vändiga klimatomställningen. Det är de rikaste, som orsakar 
störst utsläpp, det är de som måste ändra sin livsstil mest. Vi 
kan inte bygga våra samhällen med bilen i fokus utan istället 
bygga ut kollektivtrafiken och gör den billigare, underlätta 
cykling och när bilen behövs se till att så många bilar som 
möjligt är miljövänliga. Vi måste på allvar satsa på biogas, 
handla mer ekologiskt och minska vår användning av plast. 

Att samhällets rikedomar samlas hos några få är orimligt. 
Hon som jobbar natt på boendet och ser till att äldre får den 
vård de behöver, hon har rätt till sin del. Han som vill flytta 
hemifrån men inte hittar någon bostad, han har rätt till sin 
del. Alla som bor i staden och på landsbygden, de har rätt 
till sitt. Samhället vi lever i förändras hela tiden. Men inte 
av sig självt, utan av människor. Tillsammans kan vi skapa 
jämlikhet. Det är vår tur nu. Eskilstuna är till för oss alla.

Ett Eskilstuna 
för alla
inte bara för 
de rikaste
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Unga tjejer får ofta höra förnedrande kommentarer om sig 
själva. De blir hatade på nätet om de säger vad de tycker, de 
är vana att vara de som inte blir lyssnade på och inte sedda. 
De är vana att vara de som får stå ut med allt. #Metoo har 
gett en stark röst för allt detta och nu måste vi ta nästa steg, 
det krävs en förändring. Det har ställts för höga krav på 
tjejerna att de ska stå för lösningarna på det som borde vara 
det självklara, att alla tjejer och killar, kvinnor och män ska 
leva sida vid sida och ha lika rättigheter på riktigt. Det ska 
vara självklart med lika lön för lika arbete, att fördelningen 
av arbetsuppgifter i hemmet inte tynger ner kvinnan mer, att 
föräldraansvaret är delat, att mäns våld mot kvinnor och sex
uella trakasserier upphör. Det är dags för män att ta ansvar. 

Redan i förskolan lär sig små pojkar att vara på ett visst sätt 
bara för de är killar. En kille ska vara tuff, inte gråta och klä 
sig på ett visst sätt. Dessa negativa mönster måste brytas. De 
små pojkarna och unga killarna ska vi ge många chanser att 
bli fostrade till att vara jämställda. Det är de unga killarna 
och de vuxna männen, tillsammans med tjejer och kvinnor 
som ska vara bärare av jämställdheten. Killar ska veta när 
det är stopp och vara bra förebilder för varandra och yngre 
pojkar. 

I verkligheten är vi ännu inte där, mäns våld mot kvinnor 
fortsätter att vara ett allvarligt samhällsproblem som drabbar 
kvinnor, barn och anhöriga. Därför vill vi öka grundstödet 
till Kvinnojouren Moa och Tjejjouren Meja. Vi vill också 
att kommunen tillsammans med ideella krafter skapar ett 
Tjejhus för att ge unga tjejer en mötesplats där man blir sedd 
och hörd för den man är.

Vi lever idag i ett historiskt sett öppnare Eskilstuna och 
Sverige, där många vågar vara öppna med sin sexualitet. 
Eskilstunabornas engagemang kring Prideparaden är stort, 
men vi har fortfarande ett stort arbete kvar att göra inom 
vård, skola och omsorg för att alla ska få rätt bemötande och 
känna sig trygga. Många unga har svårt att komma ut som 
homobi eller transsexuell för att de är rädda för vad som ska 
hända. Vi vill därför att alla kommunala arbetsplatser ska 
vara hbtq-certifierade. 

Många människor som flytt från krig och förföljelse bor i 
Eskilstuna. Vi är stolta över att vi har välkomnat flyktingar 
och kommer fortsätta att göra det. Framtiden är det viktigaste 
som vi har att dela med varandra. Tillsammans ska vi lära 
av varandra, se möjligheterna hos varandra och kämpa för 
ett Eskilstuna där alla känner sig delaktiga. Det är avgörande 
att segregationen bryts i skolan och att skolan blir den plats 
där den stora förändringen sker för en bättre framtid. Vi fort
sätter att kämpa för att förebygga och motverka diskriminer
ing, främlingsfientlighet och rasism på olika sätt. Eskilstuna 
kommun måste förverkliga det 10 punktsprogram från 
ECCAR  European Coalition Of Cities Against Racism, 
som vi ställt oss bakom. 

Ett Eskilstuna för alla och inte bara för några få, är en 
stad där alla oavsett funktionsvariationer kan arbeta och 
leva, gå på restaurang, bio, promenera och idrotta. En stad 
och ett land där barn och ungdomar, vuxna och äldre med 
rätt till personlig assistans enligt LSS också får det. Inte bara 
för tiden det tar när du behöver gå på toaletten, utan också 
för tiden mellan toalettbesöken. Du ska inte bara få din mat 
hemlevererad, utan också få hjälp med att äta den och att du 
får hjälp att andas när du fått en hostattack och inte klarar 
det själv. Dagens lagstiftning måste förändras och bli mer 
mänsklig, så som det var tänkt när den infördes. Samtidigt 
är det vårt ansvar lokalt att skapa jämlika levnadsvillkor för 
alla Eskilstunabor och då måste kommunen se till att hör
slingor fungerar, ramper ersätter trappsteg, att det finns tydlig 
skyltning och lättläst information på olika språk. Men vi kan 
göra mer för att personer med funktionsvariationer fullt ut 
ska inkluderas i samhället. Kommunen kan anställa fler till 
riktiga jobb, satsa tillsammans med idrottsrörelsen på att fler 
kommer i rörelse och träning samt arbeta uppsökande för att 
nå personer med funktionsvariationer, med psykisk ohälsa 
och ensamhet. 

I ett Eskilstuna för alla, inte bara för de rikaste,  bygger 
vi grunden för ett jämlikt samhälle. Där tillåts ingen 
falla  mellan stolarna, alla får en chans och fler vågar tro 
på framtiden.
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Vänsterpartiet verkar för

Demokrati
 �  Att starta ett ungdomsfullmäktige via grundskolans åk 

79 och gymnasieskolans elevråd

 �  Att införa forum där barn kan göra sin röst hörd

 �  Att införa demokratikontor på mötesplatserna, för att 
utveckla medborgardialogen

 �  Att utveckla det kommunala Interkulturella rådet med 
fler representanter från civilsamhället, bland annat 
idrottsföreningar, kulturföreningar och forskarsamhället

 �  Att behålla och utveckla kommunala råd och utskott med 
fokus på dialog, utveckling och bättre kvalitet i kommun
ens verksamheter

Jämställdhet
 �  Att i mötet med medborgaren ska alla kommunens verk

samheter erbjuda en jämställd service, jämställda tjänster 
och ett jämställt bemötande

 �  Att öka kommunens grundstöd till Kvinnojouren Moa 
och tjejjouren Meja 

 �  Att fortsätta möjliggöra fler boendeplatser för 
Kvinnojouren Moas verksamhet

 �  Att mäns våld mot kvinnor, övergrepp och våld förebyggs 
och motverkas genom att vi prioriterar och gör STOPP
verksamheten, Se oss och Mansmottagningen mer kända

 �  Att kommunen ska arbeta aktivt för att förebygga och 
stoppa sexuella trakasserier 

 �  Att kommunen genomför en webbaserad utbildning i 
jämställdhet för all personal som arbetar inom förskolan, 
skolan och andra verksamheter för barn och ungdomar i 
Eskilstuna kommun

 �  Att en handlingsplan tas fram för att motverka psykisk 
ohälsa hos tjejer 

 �  Att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld 
prioriteras

 �  Att en riktad satsning för pojkar och unga killar genom
förs för att motverka machokulturer som i förlängningen 
kan leda till olika typer av våld såsom sexuella trak ass
erier, sexuellt våld, våld mot kvinnor och våld mot andra 
män

Mångfald
 �  Att kommunen ska prioritera att arbeta med att före

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

 �  Att kommunen aktivt ska arbeta mot rasism och främ
lingsfientlighet. European Coalition of Cities Against 
Racism 10 punktsprogram ska inarbetas i kommunen

 �  Att ge all personal i kommunen en fortbildning i inter
kulturellt bemötande

 �  Att behålla och utveckla flyktingguide/språkvän- 
verksamheten och öka antalet deltagare till 5000 under 
kommande mandatperiod

 �  Att alla kommunala arbetsplatser ska vara 
hbtq-certifierade 

 �  Att främja studier och öka antalet riktiga jobb för 
 per s o n er med funktionsvariationer genom anställ
ningar i kommunen samt riktat stöd till arbetstagare 
och näringslivet 

 �  Att genomföra en hälsosatsning i samverkan med 
Eskilstuna Parasportsförening för att stärka det före
byggande och hälsofrämjande arbetet för personer med 
funktionsvariationer

 �  Att arbeta för att Pluskortet som vänder sig till personer 
med funktionsvariationer, blir mer känt och att fler verk
samheter ansluter sig 
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Det är avgörande att alla har en bostad, att unga kan 
flytta hemifrån och slippa bo på soffor och i källare. Så ser 
det inte ut idag. Bostadsbristen gör att trångboddheten ökar, 
särskilt i miljonprogrammen och i de barnrika stads delarna 
i Eskilstuna. Att barn och ungdomar växer upp och är 
trångbodda hela sin tonårstid gör att unga människor riskerar 
att inte klara skolan eller hamnar i svåra sociala problem. 
Många nyanlända som kommit till Eskilstuna väntar flera 
år på att få sitt första egna hyreskontrakt, under tiden bor 
många hemma hos någon eller i andrahandskontrakt med 
ockerhyror. Par som väljer att skiljas har svårt att hitta lediga 
bostäder till rimliga kostnader och fastnar därför i svåra 
levnads situationer. Våldsutsatta kvinnor och deras barn 
 behöver flytta, men får ingen bostad, samma gäller männi
skor i social utsatthet. Det saknas bostäder för barnfamiljer, 
människor med funktionsvariationer, ensamstående och 
äldre. Situationen i Eskilstuna är idag ytterst allvarlig. 

Att i det läget göra som Socialdemokraterna, Moderaterna 
och Centerpartiet och sälja ca 100 bra lägenheter med rim
liga hyror från Kommunfastigheter är obegripligt. I bostads
bristens Eskilstuna behöver Kommunfastigheter vara en stark 
fastighetsägare med många hyresrätter och ett stort socialt 
ansvar för att skapa möjligheter för alla Eskilstunabor att 
kunna få en bostad. 

Hyreslägenheterna som nu är sålda riskerar att bli 
bostadsrätter eller lyxrenoveras med hyreshöjningar på 
40 procent. För så ser det ut idag, billiga hyresrätter lyx
renoveras i de stora stadsdelarna i Eskilstuna, framförallt i 
miljonprogrammen. Fullt dugliga kök och badrum blir ut
blåsta och ersatta med nya vitvaror, trots att de gamla var helt 
okej. Hyresgästen får sen betala en hyra som helt plötsligt 
ökat med 40 procent vilket motsvarar 30004000 kr, utan att 
man gjort något åt trappuppgångar, fasader och stambyten. 
Hyresgästen får allt mindre att säga till om och de boende 
blir de som drar nitlotten.

Det behövs bostäder till rimliga hyror och det behöver 
byggas billiga hyresrätter. Det finns en stor efterfrågan på 
hyresrätter i Eskilstuna. Vi vill att det i Eskilstuna byggs 
lägenheter både i lågkonjunktur och högkonjunktur och 
att det finns en långsiktighet som sträcker sig minst över 
en period på 12 år. Detta för att bostaden inte ska vara en 
marknadsvara. 

Vänsterpartiet har på riksplan drivit igenom flera 
bostads politiska förslag som statligt investeringsstöd för 
byggandet av hyresrätter, stöd till renovering av miljon
programmen och stöd till studentbostäder och äldrebostäder, 
men det räcker inte. Man behöver göra mer på statlig nivå 
och man behöver göra mer på kommunal nivå. Kommunen 
måste ta sitt ansvar när det gäller byggande av bostäder. 
Redan idag finns målet i Eskilstuna kommun att bygga 5000 
bostäder fram till 2030 men det omprövas hela tiden och det 
verkliga målet och behovet är snarare 1500020000 bostäder 
i Eskilstuna 2030. Vänsterpartiet vill att vårt kommunala 
bostadsbolag Kommunfastigheter bygger minst 300 nya 
hyreslägenheter varje år. Men målet är att det byggs 600 
bostäder om året i Eskilstuna. Hyresrätten är för oss särskilt 
viktig. Det är en boendeform som passar alla, både unga och 
äldre. Den kräver inget eget kapital och fastighetsägaren ska 
underhålla och reparera din bostad. Det är också den boende
form som det är störst brist på i Eskilstuna. Byggandet av 
hyresrätter är därför prioriterat. Nu satsas det på Mälardalens 
högskola, vilket är positivt för framtiden. Samtidigt behöver 
vi fler studentbostäder för att kunna klara bostadsgarantin för 
studenter.

För att få lägre hyror vill vi också att Kommunfastigheter 
och andra fastighetsägare i Eskilstuna söker det statliga 
investeringsstödet och att man använder sig av regler för 
upphandling vid byggande av kvalitativa och pris pressade 
bostäder som SKL (Sveriges kommuner och  lands ting) 
har tagit fram. Vi vill också utreda möjligheten att starta 
ett kommunalt byggbolag. Det kan vara en viktig del 
i att öka konkurrensen inom byggsektorn och därmed 
dämpa hyreshöjningar. Det tror vi är vägen till att på 
allvar kunna bygga billigare hyresrätter. Bostadskön på 
Kommunfastigheter är lång och därför vill vi också se att 
det byggs upp en Bostadsförmedling i Eskilstuna där alla 
fastighetsägare är med. Det är ett mer rättvist system. 

Tillgänglighet är en rättighet, inte minst i bostadssam
manhang. 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 stimul
erande gröna utemiljöer. 
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Vänsterpartiet verkar för 
 �  Att kommunen ska prioritera ökat bostadsbyggande 

i samverkan med hela kommunkoncernen och andra 
aktörer och att det ska byggas i både lågkonjunktur och 
högkonjunktur 

 �  Att det byggs minst 600 bostäder varje år i Eskilstuna

 �  Att kommunen prioriterar byggandet av hyresrätter till 
rimliga hyror

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

 �  Att en bostadssamordnare med ansvar för att underlätta 
att hitta bostäder till eskilstunabor som står långt ifrån 
att få en bostad tillsätts

 �  Att Eskilstuna kommun inför en nollvision kring 
 vräkning av barnfamiljer 

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

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

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

 �  Att skapa bra boendemiljöer där du kan leva livet ut

 �  Att bygga vård och omsorgsboenden, LSSboenden samt 
trygghetsboenden utifrån behov

 �  Att en bostadsförmedling skapas i kommunen

 �  Att studenter ska ha bostadsgaranti enligt Sveriges 
Förenade Studentkårers riktlinjer

Kommunfastigheter – 
Eskilstunas  gemensamt ägda 
fastighetsbolag
Vänsterpartiet verkar för

 �  Att en utredning om att starta ett kommunalt  
byggbolag görs

 �  Att ingen utförsäljning av de kommunala hyres 
bostäderna ska ske (Allmännyttan) 

 �  Att ingen utförsäljning av Badhus och Arena eller 
välfärdslokaler ska ske

 �  Att bolaget planerar, projekterar och bygger 300 hyres
rättslägenheter per år med rimliga hyror

 �  Att bolaget söker de statliga investeringsstödpengarna för 
att hålla nere hyrorna

 �  Att bolaget säkerställer en god service i bostadsområden 
och stadsdelar genom ett aktivt ägande

 �  Att bolaget erbjuder attraktiva och prisvärda hyresrätter 

 �  Att bostäderna ska var utformade efter kommun
invånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till 
samverkan och inflytande

 �  Att bolaget arbetar för ökad trygghet och tillgänglighet 
i sina bostadsområden i samverkan med kommunens 
förvaltningar och föreningar

 �  Att nybyggnation ska ske även i orter som Hållsta, Kjula 
och Hällby.

 �  Att bolaget fortsätter med renoveringar, energi
effektiviseringar och underhåll utifrån arbetsmodellen 
i Lagersberg, samt tillgänglighetsanpassar befintliga 
fastighetsbestånd

 �  Att bolaget ökar andelen hissar i sitt bestånd

 �  Att bolaget utvecklar utemiljöer till stimulerande, 
 kreativa, lekfulla och gröna platser

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

 �  Att bolaget avsätter pengar till bostadssocialt arbete

 �  Att bolaget avsätter lägenheter till våldsutsatta kvinnor

 �  Att bolaget vid nybyggnation av bostäder och verksam
hetslokaler avsätter 1,0 % av byggnadskostnaden till 
konstnärlig utsmyckning

 �  Att bolaget verkar för ökat bostadsbyggande i trä 
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En huvudfråga för oss i Vänsterpartiet är att skapa fler 
jobb. Alla har rätt att ha ett jobb eller en sysselsättning för 
att kunna garantera sin egen försörjning. Tillsammans kan vi 
skapa en förändring för många familjer och barn om föräl
drarna har ett jobb att gå till. Oron minskar för att pengarna 
inte ska räcka till. Det gör att alla mår bättre hemma. Barnen 
och ungdomarna lyckas bättre i skolan och familjen har råd 
att skriva in barnen i idrottsklubben. Det är med jobben som 
de stora förändringarna kommer när det gäller ekonomisk 
jämlikhet.

Vi vill se fler som jobbar i skola, vård och omsorg. Det 
ger bättre kvalitet för barnen, ungdomarna och de äldre. 
Samtidigt som det minskar arbetsbelastningen och sjuk
skrivningarna så minskar arbetslösheten och det ger män
niskor och familjer ett tryggare liv. Jämlikheten ökar och 
barnens uppväxtvillkor blir bättre.

Arbetslösheten är fortsatt hög i Eskilstuna även om 
den är på väg att sjunka och går åt rätt håll. Arbetslöshet 
 leder till ett ojämlikt samhälle där klyftorna mellan 
människor ökar och måste bekämpas med alla medel. 
Vänsterpartiet ser arbete som en rättighet. Varje människa 
som får ett arbete eller en sysselsättning är en vinst både för 
individen och för samhället. Att ha en inkomst och arbet
skamrater är en fråga om människovärde. Eskilstuna måste 
ha ett arbetsliv som omfattar alla. Det ställer stora krav på 
oss som kommun att öppna upp våra egna arbetsplatser 
mer. Det ställer krav på oss att aktivt jobba bort fördomar 
och negativa attityder och att det finns en öppenhet för att 
anställa människor som inte är som en själv.

För en del är vägen till ett arbete längre och därför är 
det viktigt att alltid utgå från varje individ och skräddarsy 
 in satser efter behov. En del människor behöver mer stöd 

för att kunna få ett jobb. För en del är vägen att gå klart 
gymnasiet, för andra kan det vara att gå en yrkesutbild
ning. För unga människor som hoppat av gymnasiet så 
finns det  alternativ, men de måste bli fler. Många behöver 
mer tid för att komma igen och hitta den rätta vägen i livet. 
Hopplösheten växer hos unga som ofta upplever sig som 
utelämnade och snabbt faller in i drogmissbruk, hemlöshet 
och rotlöshet. Några kan ha hamnat i kriminalitet och 
behöver hjälp att lämna det livet. Här behövs en stor insats 
för att vända situationen. Här behövs en exitverksamhet med 
tydligt fokus på jobben.

Många Eskilstunabor studerar idag på högskolan, men 
de behöver bli fler. Det byggs en ny högskola i Eskilstuna, 
vilket är viktigt för att säkerställa framtida behov av utbild
ning. Parallellt måste vi fortsätta utveckla SFI och Komvux. 
Vi vill dessutom att SFI åter ska drivas i kommunal regi 
eftersom vi vet att det leder till bättre resultat för eleverna. 
Folkhögskolan i Eskilstuna är också ett viktigt alternativ för 
att fler människor ska komma i utbildning och arbete.

Samverkan är avgörande för att vi ska kunna vända 
den alltför höga arbetslösheten i Eskilstuna. En samverkan 
 mellan kommunen, arbetsförmedlingen, högskolan och 
närings livet ska ligga till grund för kommunens framtida 
arbets marknadspolitik. Vi måste rikta våra insatser rätt, 
vilket bland annat innebär att satsa på yrkesutbildningar 
som leder till jobb och att förbättra vår studie och yrkes
vägledning. Småföretagarna är en viktig del av Eskilstunas 
näringsliv. De är parter som ska finnas med i samverkan 
med kommunen och får inte glömmas bort. I Eskilstuna vill 
Vänsterpartiet utveckla samarbetet mellan företagen och 
kommunen än mer. Vi måste satsa på både befintliga och nya 
företag.

Jo
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Allas rätt till 
jobb och ett 
självständigt liv
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att utöka de särskilda jobbsatsningar som stärker 

Eskilstuna och välfärden till exempel fler arbetslag i 
bostadsområden, bussvärdar, måltidsvärdar

 �  Att anställa fler inom skola, vård och omsorg

 �  Att öka andelen s.k. “Traineejobb” inom kommunen med 
än större fokus på utbildning och tiden efter avslutad 
anställning

 �  Att göra särskilda jobbsatsningar för nyanlända kvinnor 
och tjejer både genom utbildning och jobb men också 
eget och kooperativt företagande som t ex restaurangen 
Yalla Trappan i Rosengård

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

 �  Att Vägledningscentrum utvecklas med en professionell 
studie och yrkesvägledning som är öppen för alla

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

 �  Att stärka upphandlingen från det lokala näringslivet och 
lantbruket

 �  Att alla i åk 9 och år 2 på gymnasiet och gymnasiesär
skolan ska erbjudas sommarjobb

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

 �  Att starta en verksamhet i samarbete mellan Kommunen 
och Arbetsförmedlingen för ungdomar som blivit 
avstängda på gymnasiet, använder droger och vill lämna 
kriminaliteten. Fokus ska vara på studier, individuellt 
stöd, praktik och jobb med inspiration av NUEVOs sätt 
att arbeta

 �  Att en Exitverksamhet för unga vuxna i kriminalitet 
startar med fokus på jobb

 �  Att prioritera yrkesutbildningar som leder till arbete 
och täcker framtida kompetensbrist. Arbetet sker i nära 
samverkan med Arbetsförmedlingen, den kommunala 
organisationen och det lokala näringslivet

 �  Att kommunen i samverkan med Folkhögskolan kopplar 
ihop grundskolans behov av elevassistenter med en ny 
folkhögskoleutbildning

 �  Att arbeta för att fler yrkeshögskoleutbildningar startar 
i Eskilstuna

 �  Att ett starkt grundstöd till Komvux bibehålls och 
utvecklas

 �  Att fortsätta arbetet med att återta all upphandlad SFI
utbildning i kommunal regi i syfte att förbättra kvaliteten

 �  Arbeta med Yrkesspår på SFI inom olika yrkesutbildnin
gar för bristyrken som t ex undersköterska, barnskötare, 
fastighetsvärd

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

 �  Att studieförbunden fortsatt får kommunalt stöd till 
folkbildning

Munktell Science Park - 
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Munktell Science Park har ett stort ansvar för att det skapas 
fler jobb i Eskilstuna. Det är viktigt att Munktell Sience Park 
fokuserar på att hjälpa befintliga och nya företag att växa. Att 
bidra till att utveckla idéer och inspirera till att starta eget, 
men även att ge råd kring ekonomi och annat som behövs 
för att lyckas med sin affärsidé. I uppdraget för Munktell 
Science Park är det viktigt med ett särskilt fokus för att 
stärka kvinnligt företagande.

 �  Munktell Science Park ska vara aktiv i att ge stöd till 
befintliga företag och då nya företag startas.

 �  Arbetet inom Munktell Science Park ska bedrivas med 
ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
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Varje dag möter barn, vuxna och äldre kommunens per
sonal. De kan få hjälp med att lära sig läsa, gå en promenad 
eller ta en dusch. Många gånger blir det ett bra möte, men 
ibland blir det inte så. Med alltför få medarbetare, någon 
som är sjukskriven och för många arbetsuppgifter så drabbas 
 ytterst de som ska få vårt stöd. Personalen hinner inte göra 
det lilla extra, att lägga en varm hand på kinden eller trösta. 

Barnet på förskolan mår som allra bäst när förskolläraren 
och barnskötaren får följa barnets utveckling i leken och i 
lärandet, istället för att dokumentationen tar över. Den äldre 
kvinnan eller mannen blir trygg när den tillsammans med 
undersköterskan kan bestämma vilken omsorg hen behöver 
just idag. Personalen i Eskilstuna kommun som jobbar med 
att få hela vår välfärd att fungera måste känna att de har tillit 
och förtroende i det de gör. Då blir kvaliteten bättre och vi 
minskar sjukskrivningarna. 

Tillit är en del av lösningen men inte hela. Det behövs fler 
kollegor på de arbetsplatser inom skola, vård och omsorg, där 
trycket är stort. Kommunen har under en lång tid, varje år, 
gjort lönekartläggningar för att utjämna osakliga löneskill
nader mellan kvinnor och män och mellan likvärdiga yrken. 
Justeringar behöver göras så att lönerna är rättvisa, både 
för att kunna behålla och rekrytera personal. Den dagen 
knäna gör så att man inte kan lyfta den äldre som behöver 

vård eller inte kan hjälpa barnet på förskolan med stövlarna, 
då behövs det hälsovård för personalen och alternativ som 
arbetsrotation.

Först jobbade vi 12 timmar, sedan 8 timmar och vad har 
hänt efter det? Inte mycket mer. Nu finns det en möjlighet att 
ta nästa steg och pröva 6 timmars arbetsdag med bibehållen 
lön inom socialtjänsten och inom vård och omsorg. Det ger 
bättre kvalitet i välfärden, det ger en bättre fritid för person
alen och minskade sjukskrivningar. 

Många kvinnor arbetar deltid och kan inte försörja 
sig. De blir stressade när ekonomin inte går ihop och de 
tvingas att jaga något extrajobb här och där. Därför ska heltid 
vara norm för alla som är anställda av Eskilstuna kommun. 
Samtidigt måste arbetet vara upplagt så att en heltid inte gör 
så att personalen inte orkar med, då är arbetsuppgifterna 
fördelade på fel sätt. Ska du kunna göra ett bra jobb inom en 
rad olika yrken krävs också arbetskläder, användbara kläder 
och skor. Det är inte bara klassiskt manliga yrken som till 
exempel parkarbetare som ska ha arbetsbyxor och skor, utan 
även kvinnorna i vård, omsorg och barnomsorg. Språk och 
tvärkulturell kompetens är en merit som vi bättre ska ta till
vara. Kommunens personal ska spegla vår befolkning på alla 
nivåer och då krävs det ett aktivt rekryteringsarbete.
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Eskilstuna kommun
- en arbetsplats med 
schyssta villkor
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att heltid ska vara norm i Eskilstuna kommun 

 �  Att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen 
genom utbildning och rekrytering till yrken med förvän
tad personalbrist, t ex undersköterskor, socionomer, 
barnskötare, förskollärare och lärare

 �  Att öka inflytandet för medarbetaren på arbetsplatserna 

 �  Att personal inom psykiskt krävande yrken har bättre 
möjlighet till stöd och handledning

 �  Att skrota New public management genom att sluta mäta 
och tidssätta vård och omsorg, att istället utgå från det 
dagliga mötet mellan personalen och människan i behov 
av vård

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

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

 �  Att kommunen tar krafttag i arbetet med att minska 
sjukfrånvaron i hela kommunen, framförallt inom vård, 
omsorg och barnomsorg där sjukfrånvaron är som högst

 �  Att ett försök genomförs under ett års tid med minst en 
grupp socialsekreterare som får arbeta 6timmarsdagar 
med bibehållen lön. En utvärdering görs under året 

 �  Att ett försök genomförs under ett års tid, med en 
personal grupp inom äldreomsorgen där de får arbeta 
6timmarsdagar med bibehållen lön. En utvärdering görs 
under året 

 �  Att alternativa karriärvägar och möjlighet till arbetsro
tation ska utformas så att kompetens tas tillvara och 
personal stannar i Eskilstuna kommun

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

 �  Att utöka personalförmånerna till att även gälla system
atiska hälsokontroller och riktade hälsofrämjande 
 in satser inom tunga eller hälsofarliga arbeten 

 �  Att rätt till arbetskläder och skor ska vara en självklarhet 
då arbetsuppgifterna kräver det

 �  Att en kartläggning av antalet anställda per chef görs 
i alla kommunens verksamheter och att en utredning 
genomförs om dagens storlek på chefsområden är rimlig 
enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer och krav
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Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där alla 
får en likvärdig chans till kunskaper och erfarenheter. Det 
ska inte spela någon roll vilken skola du går i, utan alla ska 
ha samma förutsättningar att lyckas. Så ser det tyvärr inte 
ut idag. Förr möttes direktörens och skiftarbetarens barn i 
skolan, det gör de inte längre på samma sätt. Föräldrarna 
till barnen på Skiftingehus har idag en helt annan ut
bildningsbakgrund än föräldrarna till barnen som går på 
Djurgårdsskolan. Alla barn kommer efter skolan inte till ett 
hem där de kan få hjälp med sitt skolarbete. En del är dess
utom trångbodda, har flera syskon hemma och föräldrar som 
jobbar sent. De barnen och ungdomarna får inte alltid den 
stöttning som behövs. För alla dem måste skolan finnas där, 
både under och efter skoltid. Läxhjälp ska vara en självklar
het på alla skolor och tillgången till studie och yrkesväg
ledare ska var likvärdig och finnas redan i tidiga åldrar. 
Skolor där elever är i behov av mer stöd måste prioriteras 
mer. Lärandet börjar redan i förskolan, därför vill vi att alla 
barn ska ha rätt till förskola, minst 30 timmar i veckan. 

Idag går många flickor till skolan med en klump i 
magen. De oroar sig för hur de ser ut, om de ska klara 
provet, om någon ska kalla dem saker eller utsätta dem för 
sexuella trakasserier. Psykisk ohälsa hos flickor och unga 

tjejer ökar och vi måste ta deras upplevelser på största 
allvar. Men det räcker inte med att stötta tjejerna, utan vi 
måste arbeta med killarna för att motverka den negativa 
machokulturen och stötta dem i att få vara sig själva. Det 
handlar om att våga bryta normer och därför vill vi att all 
personal som arbetar i förskolan och skolan ska genomgå en 
jämställdhetsutbildning. 

Många minns säkert någon lärare som har betytt särskilt 
mycket för oss, en vuxen som var den som såg oss och lyfte 
oss. Den rätten har alla barn. Skolan står inför stora utman
ingar och därför behöver skolan högre lärartäthet i alla 
stadier. För att ge pedagoger och lärare ytterligare möjlighet 
till utveckling och lust i arbetet krävs mer kompetensut
veckling, mer tid till reflekterande samtal mellan kollegor 
och större möjligheter till inflytande ute på skolorna. Vi vill 
också förverkliga målet om att det ska finnas minst en kura
tor på 300 elever. Framtida satsningar på skola och utbildning 
ska nå hela vägen ut i verksamheterna. Elever ska känna att 
man får ökade resurser, fler lärare och stöd vid behov. 

I en jämlik skola kan ingen välja fel  då är alla skolor 
bra skolor. Vill man ha en jämlik skola behöver hela 
friskole systemet ses över och vinstjakten i skolan tas bort. 
Skattepengar som satsas på skolan ska också gå till skolan.
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Alla barn och  ungdomar har rätt 
till en bra förskola och skola

Alla har rätt till en jämlik skola med kvalitet, en äldreom
sorg med omtanke och en vård som sätter människan först. 
Tyvärr är verkligheten en annan. Barn har fått vatten och 
hårt bröd till mellis eller nekats stöd för att bolaget ska 
tjäna mer pengar. Företag gör vinst på din sjuka mamma 
i behov av vård eller på din syster som har rätt till stöd 
enligt LSS. En stor del av våra gemensamma skattemedel, 
pengar som du och jag betalar, går till privata vinster. Det 
är fel. Vänsterpartiet är tydliga med att vinstjakten måste 
bort från skola, vård och omsorg. Här är det tydlig skillnad 
på vänster och höger. När Socialdemokraterna styr med 
borgerliga partier som i Eskilstuna, då inför man LOV, 
privatiserar hemtjänst och säger ja till i princip alla friskolor. 
När Socialdemokraterna styr med Vänsterpartiet då säger vi 
nej till privatiseringar och satsar istället på att utveckla den 
kommunala hemtjänsten och skolan. För oss i Vänsterpartiet 
är det självklart att du ska kunna lita på att pengarna går till 
det de ska. De ska gå till en jämlik skola, vård och omsorg 
för alla och inte till privata vinster. 

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

för till privata vinster

 �  Att satsa på och förstärka den kommunala skolan, vården 
och omsorgen

 �  Att stoppa friskolor som har syfte att göra vinst

 �  Att fortsätta säga nej till LOV inom vård och omsorg 

 �  Riva upp LOV inom socialtjänsten

 �  Att ta tillbaka privat driven hemtjänst, vård och 
omsorgsboende och demensboende till att drivas av 
kommunen

En jämlik skola, vård och 
omsorg fri från vinstjakt 
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att stärka inflytandet för barn, elever och personal 

 i  förskola och skola

 �  Att stereotypa könsroller, negativa maskulinitetsnormer, 
rasism, homo, bi och transfobi, ska motverkas i förskola 
och skola genom satsningar på jämställdhetsarbete, 
norm kritiskt tänkande, interkulturellt arbete och arbete 
med genus

 �  Att alla elever från och med förskolan ska ges tillfälle att 
utöva någon eller några konstarter och dessutom möta 
professionella konstnärer 

 �  Att stärka förskolans och skolans roll i arbetet med 
stadsdelsutveckling

Förskola
 �  Att minska barngruppernas storlek i förskolan

 �  Att bygga nya förskoleavdelningar för att möta behoven

 �  Att antalet barn per pedagog minskar

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

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

Förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
gymnasium och särskola

 �  Att öka lärartätheten i Eskilstuna

 �  Att andelen behöriga lärare i kommunala skolor ska öka

 �  Att Eskilstunas och Torshällas skolor är avgiftsfria

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

 �  Att skapa möjlighet för alla barn som vill att kunna gå på 
fritids

 �  Att satsningar görs på fritidshemmen med lekutrymmen 
både inne och utomhus

 �  Att skapa en jämlik öppen fritidsverksamhet för barn i åk 
46, genom att ta fram tydliga riktlinjer och kriterier

 �  Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får det 
stöd de har rätt till och se till att tilläggsbeloppet även in
nefattar stöd till barn med psykiska funktionsvariationer

 �  Att alla skolor erbjuder läxhjälp

 �  Att bemannade skolbibliotek finns på alla skolor

 �  Att kommunen prioriterar fortbildning för lärare i sexual
undervisning i skolan

 �  Att barn och elever i Eskilstunas skolor ska ha jämlik 
elev hälsa, 1 kurator på 300 elever, 1 psykolog på 500 
elever och 1 skolsköterska på 400 elever 

 �  Att alla barn i förskoleklass erbjuds simundervisning

 �  Att utveckla praoverksamhet tillsammans med närings
livet så att modellen Ung Entreprenör från Torshälla når 
alla elever i åk 7

 �  Att en storsatsning på ett antimobbningsarbete genom
förs i grundskolan

 �  Att alla med rätt till modersmålsundervisning i grund
skolan och modersmålsträning i förskolan verkligen ska 
få det

 �  Att vikten av studie och yrkesvägledning i grundskolan 
och gymnasiet ska lyftas och ske i samverkan med 
Vägledningscentrum i syfte att stödja flickors och pojkars 
otraditionella yrkesval
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När du blivit äldre och är i behov av vård omsorg eller om 
livet har gått snett och du hamnat i ett missbruk, då ska du 
få det stöd och den hjälp du behöver. Den hjälp du behöver 
ska vara utformad efter dina behov. Så ser det tyvärr inte 
ut idag. Idag är människor som befinner sig i livets kanske 
mest utsatta situationer utelämnade till en marknad som 
vill tjäna pengar på dem. När Socialdemokraterna styr med 
Moderaterna i Eskilstuna inför man LOV, lagen om valfrihet 
i socialtjänsten och man funderar på allvar på att utöka denna 
marknad och eventuellt införa LOV även inom hemtjänsten. 
Detta trots att vi redan nu vet att det leder till sämre kvalitet 
för medborgaren, ökade kostnader för kommunen och dåliga 
arbetsförhållanden för personalen. Men så går det när man 
styr med borgerliga partier. Vänsterpartiet är garanten för att 
vi säger nej till LOV och slutar privatisera vård och omsorg i 
Eskilstuna. Vi vill ha verklig valfrihet, där du som äldre kan 
påverka innehållet i din vardag. Det är dags att sluta mäta 
och tidsätta alla insatser och istället göra så att den äldre 
tillsammans med personalen bestämmer vad som behöver 
göras och på vilket sätt. 

Hur ska det gå för min mamma som bor kvar hemma? Hur 
mår hon? Kommer min man klara sig ensam om jag går en 
stund på stan? Idag är dessa funderingar en verklighet för 
många kvinnor. För det är främst kvinnor som stöttar och 
vårdar sina anhöriga. Kvinnor som många gånger arbetar och 
kanske till och med måste går ner i tid för att orka med. Eller 
som blir sjukskrivna för att de inte får alla trådar att hålla 
ihop. För dem måste vi finnas där och erbjuda ett utvecklat 
anhörigstöd och en avlastning som gör att de orkar med. Här 
finns mycket mer att göra. 

Ensamhet kan knäcka vem som helst. Upplevelsen av att 
ingen ser eller hör dig, att inte ha någon att prata med eller att 
inte ha något att göra, kan göra dig sjuk. Många äldre vittnar 
om att de känner sig ensamma. Allt för många gånger vårdas 
äldre med tabletter och mediciner och allt för sällan använder 
vi oss istället av psykologer, kuratorer och beteendevetare 
för att få någon att må bättre. Det är dags för förändring. Vi 
vill se en satsning där man använder nya kompetenser för 
att förbättra det psykosociala måendet, både för de som är 
i behov av hjälp i hemmet och för de som bor på särskilt 
boende. Samtidigt behöver ideella krafters insatser stärkas 

och fokusera på hur man kan nå fler. Målet måste vara att 
känslan av ensamheten hos äldre minskar radikalt och att fler 
därmed mår bättre. 

Bra mat är livskvalitet. Vi är stolta över maten vi serverar 
på våra boenden i Eskilstuna. Vi har många tillagningskök 
och har prisats nationellt. Många chefer är engagerade och 
har ofta dialog med de äldre om maten. Samtidigt är vi inte 
helt nöjda då mer finns att göra, framförallt när det gäller 
måltidssituationen. Hur serverar vi på bästa sätt? Vi äter med 
alla våra sinnen. Bakar vi så att man känner dofterna? Vi vill 
genomföra ett projekt där man ser över matsituationen på 
våra boenden för att göra den mer hemtrevlig och samtidigt 
satsar på måltidsvärdar som arbetar med att skapa en trevlig 
atmosfär kring maten. 

Eskilstuna är tyvärr inget undantag när det gäller miss
bruk. Liksom i övriga Sverige ökar det och kryper nedåt 
i åldrarna. Det finns på våra skolor och i våra bostadsom
råden. Allt för många föräldrar har ett barn som missbrukar, 
allt för många ungdomar känner en kompis som håller på 
med droger. Detta är ett mycket allvarligt samhällsprob
lem som vi vill motverka genom ett gemensamt krafttag. 
En fungerande skola, varierande fritidsaktiviteter och ett 
24hperspektiv inom kommunen kring barn och unga vet vi 
motverkar att man hamnar fel. Det är så vi skapar trygghet. 
Vi måste samverka - skolan, polisen, socialtjänsten och Ung 
Fritid. Eskilstunas skolor ska vara drogfria, därför anser 
Vänsterpartiet att ett helhetsgrepp i bred samverkan måste tas 
för att komma tillrätta med det ökande drogmissbruket bland 
yngre och unga vuxna. Ett handslag där man går samman 
 kommunen, polisen och myndigheterna men också civilsam
hället och affärsinnehavarna. Där ungdomar vistas, där ska 
inte droger förekomma. Idag finns fler fältare, men de räcker 
inte till och deras uppdrag måste vara att finnas på fler platser 
i Eskilstuna och på fler tider än idag. 

Kvinnor i missbruk far särskilt illa och riskerar många 
gånger att bli utsatta för våld och sexuella övergrepp. 
Bostadssituationen är speciellt svår om du har ett aktivt 
missbruk och är kvinna. Vi vill därför att kommunen bygger 
ett boende likt Hemlaås, riktat endast till kvinnor med lång
varigt alkoholmissbruk. Samtidigt måste insatserna riktade 
till kvinnor för att komma ur ett missbruk ses över, då vi vet 
att dagens insatser är otillräckliga.
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att använda och anpassa ny teknik inom vård och 

omsorg som kan underlätta för äldre, och personer med 
funktionsvariationer, anhöriga och personal

 �  Att man ser över och bygger ut bredband inom våra 
verksamheter och boenden för äldre och personer med 
funktionsvariationer

 �  Att utveckla och bredda anhörigstödet för att nå fler

 �  Att all personal inom vård och omsorg ska ha kunskaper 
om våld mot äldre och personer med funktionsvariationer 

 �  Att arbeta uppsökande kring personer med psykisk 
ohälsa, särskilt bland äldre och personer med 
funktionsvariationer

Äldre
 �  Att införa verklig valfrihet för äldre genom att sluta 

mäta, tidsätta vård och omsorg och istället utgå från det 
dagliga mötet mellan personalen och människan i behov 
av vård

 �  Att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen

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

 �  Att öka tryggheten genom att vård och omsorgsinsatser i 
hemmet genomförs av så få personer som möjligt

 �  Att äldre ska få vara friska längre genom ett stärkt före
byggande och hälsofrämjande arbete 

 �  Att stärka möjligheten till kulturupplevelser för äldre 

 �  Att kommunen samverkar med ideella krafter för att öka 
möjligheterna till social samvaro inom äldreomsorgen

 �  Att de äldre ska få bättre möjligheter att vid behov få 
tala sitt hemspråk inom hemtjänsten och på vård och 
omsorgsboenden

 �  Att vi bygger ut äldreboenden, daglig verksamhet och 
hemtjänst för finskspråkiga äldre som har rätt till stöd på 
det finska språket 

 �  Att fortsätta och utveckla Intensiv hemrehabilitering  en 
samverkan mellan undersköterska, arbetsterapeut, sjuk
gymnast och beteendevetare för personer i behov av vård 
och omsorg 

 �  Att bygga nya vård och omsorgsboenden utifrån 
 kommande behov

 �  Att ersätta vård och omsorgsboenden som drivs i 
 kommunens regi som inte uppfyller kvalitetskraven

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

 �  Att starta flera nya matlag, där äldre kan äta gemensamt, 
som även är öppna på helgerna

 �  Att genomföra ett projekt där man arbetar med att 
utveckla måltidssituationen, anställer matvärdar och 
gör  äldre och personer med funktionsvariationer mer 
 delaktiga i måltiden

 �  Att med ett samlat grepp motverka den upplevda ensam
heten hos äldre 

Socialt stöd
 �  Att all socialtjänst gällande barn och ungdomar ska ha 

ett barnrättsperspektiv och ske i nära samarbete med för
skola, grundskola, gymnasium och andra berörda parter

 �  Att skolan, kultur och fritid och socialtjänsten tidigt 
satsar på förebyggande insatser för barn och ungdomar 

 �  Att utveckla föräldrastödet i samverkan mellan Barn och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård och 
omsorgsförvaltningen och civilsamhället

 �  Att satsa på stödåtgärder på hemmaplan för att undvika 
externa placeringar. 

 �  Att utöka andelen kommunala professionella familjehem

 �  Att förstärka antalet fältare som jobbar förebyggande 
med barn och ungdomar

 �  Att ett handslag görs där man går samman  allt från de 
självklara  skolan, polisen, socialtjänsten till civilsam
hället med löftet att där ungdomar vistas, där ska inte 
droger förekomma. 

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

 �  Skapa trygghet för ensamkommande där kommunen har 
helhetsansvaret för ungdomar och där ungdomen får bo 
kvar och gå gymnasiet oavsett om de fyllt 18 år eller har 
fått avslag på asylansökan och överklagar

 �  Att utöka Fristadshus med kompletterande verksamheter 
för att nå fler ungdomar med tyngre problematik 

 �  Att utöka kolloverksamheten 

 �  Att när Familjecentralen i Fröslunda har startats fortsätta 
arbetet med att öppna fler familjecentraler i Eskilstuna i 
nära dialog med Landstinget utifrån var behoven finns

 �  Att utveckla missbruksvården för ungdomar, vuxna och  
äldre 

 �  Att kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett 
missbruk utreds och att dagens befintliga stöd ses över 
med målsättning att hjälpa fler kvinnor ur missbruk

 �  Att skapa ett boende likt ”Hemlaås” för missbrukande 
äldre kvinnor 

 �  Att riktlinjer tas fram för suicidprevention enligt MHA 
(första hjälpen till psykisk hälsa) som kan få spridning i 
kommunens verksamheter 

 �  Återuppta projektet Våga vittna
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Lyckan hos barnen som besöker lilla Stadsmuseet och får 
prova historiska kläder går inte att ta miste på, inte heller 
energin hos ungdomarna när det är träning på Orrlidens IP 
i Skogstorp eller glädjen hos den äldre mannen över att just 
den där boken han ville läsa fanns inne på biblioteket. Barn 
och ungdomar, vuxna och äldre möter på olika sätt kultur, 
idrott eller fritid i vår kommun. Många flickor och pojkar, 
kvinnor och män är aktiva och deltar, men för en hel del 
finns hinder. Det kan handla om kostnader, dålig informa
tion och osäkerhet. Listan kan göras lång till varför kom
munens utbud inte når ut till alla, varför vissa tar del av allt 
och andra av inget. I en stad som slits isär av ökade klyftor 
mellan människor, så är kultur, idrott och fritid bryggor som 
för oss samman. Därför är det så viktigt att fortsätta med 
just de satsningar som når fler nya målgrupper, som den 
lyckade lässatsningen, musikgrupperna inom Elsistema och 
Musikskolans öppna verksamheter. 

Många vittnar om hur idrottsföreningen räddade livet på 
dem och andra om hur viktigt det var med fritidsgården eller 
biblioteket. Kulturen och idrotten har ett stort egenvärde för 
såväl individen som för samhället i stort. Men det är också en 
viktig del när det gäller det förebyggande arbetet och bidrar 
till ökad folkhälsa, bättre skolresultat, social gemenskap och 
ökad livskvalitet. 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 stimul
erande och friskare liv.

Ska vi på allvar stå för en kultur, idrott och fritid för alla så 
måste den också vara tillgänglig för alla. Så är det inte idag. 
Det betyder självklart att vi anpassar den fysiska miljön så att 
personer med funktionsvariationer kan delta, men det betyder 
också att vi har aktiviteter som är gratis eller till rimliga 
kostnader, samt ett utbud som tilltalar och ger utrymme för 
både flickor och pojkar, kvinnor och män. Vilsta friluftsom
råde är en grön oas mitt i staden, fylld av aktiviteter och 
rekreation som inte behöver kosta något. Det är ett område 
som lever året om, är öppet för alla och som inte kräver 
medlemskap. Ett område där olika åldrar möts i spåret, på 
badplatsen och i skidområdet. Vilsta friluftsområde behöver 
synliggöras och lyftas fram för att fler ska kunna ta del av 
områdets möjligheter till en aktiv fritid.

Att nå nya målgrupper kräver att vi tänker nytt. Vi behöver 
fortsätta ha gratis muséer, men vi måste också flytta ut 
konsten, i alla dess former, där människor finns, där de bor, 
verkar och lever. Konstutställningen Open Art i Örebro har 
öppnat många dörrar för människor att komma närmare 
konsten. En liknande satsning vill vi se i Eskilstuna, där man 
sätter fokus på mötet mellan människan och den moderna 
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konsten, mitt i centrum, men också i stadsdelarna och på 
landsbygden. Öppna scener ska vara den del av satsningen 
och därför vill vi att en ny scen byggs i Stadsparken. 

Många unga lokala kulturutövare är fyllda av idéer, men 
har sen svårt att förverkliga dessa i snårig byråkrati och tuff 
ekonomisk konkurrens. Här finns mer att göra. Eskilstuna 
måste vara en attraktiv stad för våra lokala kulturarbetare 
att verka i. Vi lyckas idag inte fullt ut skapa förutsättningar 
för lokala kulturutövare och arrangörer att kunna verka 
långsiktigt i Eskilstuna, istället blir de många gånger 
utmanövrerade av stora produktioner och aktörer med helt 
andra ekonomiska förutsättningar. Vi vill därför att man tar 
ett nytt grepp och tittar på hur vi som kommun kan stötta och 
utveckla det lokala kulturlivet på ett bättre sätt. Det behövs 
fler möjligheter till replokaler och danslokaler. 

På loven då skolan inte är den naturliga mötesplatsen för 
barn och ungdomar är det ännu viktigare att det finns andra 
platser att mötas på och aktiviteter att delta i. Då måste 
fritidsgårdar finnas där och vara öppna. Idag kan du som 
12åring gå till fritidsgården för första gången. Kanske fun
derar du på vilka spel du kan spela och vilka kompisar som 
är där? När du väl är på plats möter du tyvärr inte bara jämn-
åriga, utan du kan även möta en 20åring. En vuxen person 
som inte alls vill göra samma saker som du på fritidsgården. 

Så ser verkligheten ut idag. För oss är det helt orimligt att ha 
ett åldersspann på 1220 år. Behovet av en meningsfull fritid 
finns för hela gruppen, men innehåll och aktiviteter skiljer 
sig mycket åt. Det här måste förändras.

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. Idag går de inte till fritidsgård
arna och de deltar inte i lika stor utsträckning i föreningslivet. 
Vi vet att tjejer lider av psykisk ohälsa i betydligt större ut
sträckning än killarna. Det är vår skyldighet att få fler tjejer i 
Eskilstuna att må bättre, delta i olika fritidsaktiviteter och bli 
sedda. Då måste man skapa forum där de känner sig trygga 
och därför vill vi, tillsammans med civilsamhället, starta ett 
Tjejhus, en trygg plats med aktiviteter bara för tjejer. 

Kommentarer som haglar i omklädningsrummet och 
tränare som gör övertramp existerar fortfarande inom fören
ingslivet. Mycket bra har gjorts, men vi vill att kommunen 
går vidare och gör mer. Tillsammans med idrottsrörelsen 
vill vi ta krafttag för att motverka sexism, homo, bi och 
transfobi. Kultur, idrott och fritid i Eskilstuna ska vara 
välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig för alla. 
Rätt satsningar på kultur och fritid bygger en stad som håller 
ihop och utvecklas. Ett Eskilstuna för alla och inte bara för 
några få. 



18

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att fler barn och ungdomar får möjlighet till en beri

kande fritid med kultur och idrott för alla genom fler 
avgiftsfria aktiviteter, tydlig information samt ett ökat 
utbud i våra stadsdelar

 �  Att flera idrottsbibliotek startar i Eskilstuna kommuns 
stadsdelar

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

 �  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 bredd
idrott för barn, ungdomar och personer med 
funktionsvariationer

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

 �  Att bygga allaktivitetsplatser för både flickor och pojkar

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

 �  Att skötsel av våra befintliga friluftsområden och natur
reservat stärks och att dessa görs mer kända och tillgäng
liga för allmänheten

 �  Att en särskild satsning görs för att utveckla och lyfta 
fram det centrala och stadsnära Vilsta friluftsområde

 �  Att det förebyggande arbetet mellan skola, kultur och 
fritid förstärks och samverkan utvecklas mer med barnen 
och ungdomarna i fokus

 �  Att det är lovöppet på fritidsgårdarna då behoven  
är som störst

 �  Att en utredning genomförs där man ser över vilka åldrar 
som ska vara på Fritidsgården (idag är åldersspannet 
1220 år) och samtidigt tar fram en kompletterande verk
samhet för äldre ungdomar

 �  Att kolloverksamheten på Solvik, Sågarsvedet och 
Åshorn ska utökas och nå fler barn

 �  Att en skatepark byggs i en attraktiv offentlig miljö

 �  Att öppna väggar för graffiti skapas i flera olika stads-
delar och i centrum

 �  Att avgifterna till musikskolan avskaffas

 �  Att stärka barns och ungas rätt till kulturupplevelser 
genom att fortsätta satsningen på El Sistema och Öppen 
musikskola 

 �  Att mobila kulturaktiviteter utvecklas för att komma 
nära där människor bor, både i stadsdelarna och på 
landsbygden. 

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

 �  Att skapa bättre förutsättningar för replokaler för 
musikutövare och scener för teater, dans och andra 
framträdanden 

 �  Att det byggs en utomhusscen i Stadsparken

 �  Att alla eskilstunabor ska ha tillgång till god biblioteks
service inom rimligt avstånd

 �  Att lyfta fram konsten i alla dess former och att genom
föra en utställning likt Open Art i Örebro

 �  Att fortsätta med modellen “Idrott för alla” för att skapa 
förutsättningar för att fler barn och ungdomar har till
gång till föreningslivet

 �  Att göra Eskilstunaån badbar i centrum

 �  Att alla barn har rätt till ett bra sommarlov och därför 
fortsätter vi sommarlovssatsningen i samverkan med 
föreningslivet

 �  Att kommun och föreningsliv samverkar kring att 
motverka sexism, homo, bi och transfobi inom 
idrottsrörelsen
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Munktellbadet i Eskilstuna 
Att lära sig simma kan rädda liv, ditt eget och andras. 
Munktellbadet har gett helt nya förutsättningar för 
både allmänheten, föreningslivet och våra grundskolor. 
Kapaciteten är i det närmaste fördubblad, vilket ger goda 
förutsättningar för att öka simkunnigheten och stärka 
folkhälsan i alla åldrar, samtidigt som föreningslivet ges 
utökade möjligheter till att både få goda träningsmöjligheter 
och att arrangera tävlingar. Dessutom ges särskilda möjlig
heter till grupper och föreningar som har speciella behov för 
att uppnå simkunnighet.

Ambitionen måste vara att fördubbla antalet besökare 
under 2019-2022. Det betyder cirka 380 000 – 400 000 
besökare årligen och kommer att ge en stabil ekonomi för 
driften. Man kan då behöva ser över allt från att erbjuda 
röda tider som är billigare och paketpriser. Oavsett måste 
Eskilstuna Kommun som ägare fortsätta garantera att de 
täcker ett underskott eller köper samhällsnyttiga tjänster, 
därför att driva ett badhus kostar.

Vi ser att det finns goda förutsättningar att någon utom
stående entreprenör kan fortsätta driva ett gym i det nya 
badet. Vi är positiva till att kommunen själv driver en relax
verksamhet förutsatt att den inte behöver subventioneras av 
annan ordinarie verksamhet. Personalkostnader och energi
kostnader behöver täckas av entrékostnaden till relaxen. 
Samarbete med de lokala hotellen och övrigt näringsliv 
behöver också utvecklas för att fortsätta motivera en sådan 
verksamhet.

Under 2015-2018 har Munktellbadet inte klarat sina 
ekonomiska mål. Det betyder att Kommunfastighet AB 
 hittills har fått täcka underskottet. Det är inte en bra 
 situation. Kommunfastighets hyresgäster kan inte vara både 
skatte betalare och ekonomisk garant för badet. Vi kommer 
att följa utvecklingen noga och om inte det ekonomiska 
underskottet försvinner genom ökade intäkter så menar vi att 
Munktellbadet bör överföras till Kultur och Fritidsnämnden 
och skattefinansieras i likhet med andra arenor i  
vår kommun.

Vänsterpartiet verkar för att
 �  Att starta upp en utredning som prövar möjligheten att 

flytta ansvaret för badet från bolaget till nämnden

 �  Att öka antalet besökare genom att göra en socio
ekonomisk analys över vilka målgrupper som inte 
besöker badet idag i syfte att öka antalet besökare

Destination Eskilstuna AB
Destination Eskilstuna har till uppgift att synliggöra och 
marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo 
och leva i, att studera och verka i. Eskilstuna ska vara en 
välkomnande stad för invånare, turister, besökare, studenter, 
företagare och potentiella inflyttare. 

Destination Eskilstuna har under flera år ansvarat för 
Pridefestivalen i Eskilstuna. Det ska de fortsätta att göra, 
men ambitionen måste vara att festivalen blir mer folklig 
och arrangeras i samverkan med lokala föreningar och 
hbtqrörelsen.

I Eskilstuna finns många avgiftsfria aktiviteter. Det är fri 
entré på våra museer, det finns möjlighet att låna skridskor på 
isstadion, skidor och pjäxor för att åka slalom i Vilstabacken 
och möjlighet att bada utomhus på nära avstånd. Det här är 
värden som Destination Eskilstuna ska lyfta fram. En aktiv 
fritid ska vara för alla och inte bara för några få.

Vänsterpartiet verkar för 
 � Att bolaget aktivt arbetar för att synliggöra och 

marknadsföra Eskilstuna som en turistmagnet med 
 jämställdhet i fokus för att attrahera nya besökare.

 �  Att Pridefestivalen fortsätter att genomföras med 
 ambitionen att den blir mer folklig och arrangeras i 
 samverkan med lokala föreningar och hbtqrörelsen.
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g Vi vill och ska bygga en jämlik stad, då är stadsplanering 
avgörande. Genom stadsplanering och bra idéer kan vi få 
människor att spontant mötas. Då lever de sida vid sida i 
bostadsområden där kassörskan möter läkaren i trappupp
gången, där advokaten möter förskolläraren i lekparken och 
där städaren möter VD:n i den lokala affären. Att bygga in 
social hållbarhet förutsätter en noggrann stadsplanering. Att 
bygga en stad där hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor 
blandas med varandra är en bra utgångspunkt. Att det nu 
råder en stor brist på hyresrätter i Eskilstuna gör att vi nu 
måste satsa på att bygga fler hyresrätter. 

Bra stadsplanering handlar om att bygga en helhet. 
Att blanda äldreboenden, förskolor och skolor så de ligger 
nära varandra ger möten mellan barn, ungdomar och äldre. 
Genom att anlägga så kallade Ätbara parker i olika delar av 
staden och skapa miljöer med bärbuskar, fruktträd och blom
mor får staden platser där människor trivs. Fler äventyrsle
kplatser skapar nya mötesplatser. Konst och kultur i stads
planering och byggandet ger livskvalitet i vardagen. 

Att staden byggs med så mycket öppenhet som möjligt är 
också lösningen för en ökad trygghet. Inga städer mår bra av 
att det finns staket, murar och hinder mellan olika stadsdelar, 

längs promenadstråk eller i parker. Vänsterpartiets över
gripande inställning är att alla medborgare ska ha full 
tillgång till våra gemensamma miljöer. 

När nybyggnationer och renoveringar utförs ska det 
göras med moderna klimatsmarta lösningar. Soltak och 
energi effektiviseringar är exempel. När vi bygger staden 
är det samtidigt viktigt att värna om Eskilstunas historiska 
särprägel och att vi utvecklar våra industrimiljöer var
samt. Vi vill också verka för att nybyggnationer sker i alla 
delar av kommunen, i staden, i tätorten och på landsbygden. 
Människor ska ha möjlighet att kunna bo där de vill under 
hela livet.

För att få en levande landsbygd runt om i kommunen ser vi 
gärna ett större lokalt engagemang där medborgare värnar 
om och får inflytande i sina närmiljöer, exempelvis i form 
av fler byalag. Ett ökat stöd från kommunen behövs också 
genom utbyggd kollektivtrafik, skolor och äldreomsorg där 
människor bor. Service på landsbygden och en utbyggnad 
av bredband och tillgång till internet är också viktigt för 
Vänsterpartiet. Vi vill utveckla och förenkla kommunens 
upphandling så att den i större utsträckning gynnar lokala 
producenter.

En jämlik stad där 
människor möts
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Vänsterpartiet verkar för 
 �  Att tillgängligheten ska prioriteras vid all ny och 

ombyggnation

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

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

 �  Att stärka barn och jämställdhetsperspektivet i 
 samhällsbyggnadsarbetet liksom socialtjänstens roll  
i samhällsplaneringen

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

 �  Att det arbetas intensivt med säkrare cykelvägar och att 
länka samman och komplettera dagens cykelbanor och 
cykelstråk 

 �  Att med jämställd snöröjning sätta fokus bland annat på 
cykelbanor och busshållplatser 

 �  Att kommunen bygger fler lekplatser och 
äventyrslekplatser 

Staden
 �  Att värna och utveckla industrimiljön för att behålla 

Eskilstunas särprägel och historia

 �  Att kulturen ska ingå som en självklar del i all 
samhällsplanering 

 �  Att underlätta det kollektiva resandet genom att bygga ett 
nytt resecentrum för busstrafik 

 �  Att öka tryggheten i kommunen genom förbättrad belys
ning i parker, promenadstråk och grönområden

 �  Att fortsätta bygga utomhusgym på fler platser i 
Eskilstunas olika stadsdelar

 �  Att ta fram utvecklingsplaner för olika stadsdelar

 �  Att kommunen arbetar aktivt med stadsdelsutveckling i 
samverkan med boende och aktörer i Eskilstunas olika 
stadsdelar 

 �  Att möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika delar

 �  Att fullfölja utvecklingen av Åstråket västerut och göra 
promenadstråket längs åstranden tillgängligt för alla 

 �  Att grönområden och natur i stadsmiljön bevaras och 
tillgängliggörs

 �  Att medborgarna får ökad möjlighet att påverka stadens 
utformning genom informationsskyltar, byggdialog och 
via eskilstuna.se

 �  Att anlägga en eller flera Ätbara parker på olika platser  
i staden 

 �  Att verka för fler odlingslotter, möjlighet till stadsodling 
och miniparker

 �  Att anlägga ett nytt koloniområde 

 �  Att bevara och tillgänglighetsgöra Fristadsreservatet som 
en historiskt värdefull och grön oas i centrum 

Landsbygden
 �  Att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden

 �  Att få en levande landsbygd och boende på landsbygden 
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 ITutbyggnaden på landsbygden fortsätter och 
påskyndas till förmån för boende och företagare utanför 
stadskärnan 

 �  Att underlätta för nybyggnation på landsbygden inom 
lämpliga områden

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

 �  Att landsbygdsrådet får ett fortsatt särskilt uppdrag 
att undersöka hur kommunen kan stötta det lokala 
 inflytandet på landsbygden

 �  Att kommunen ska ha en positiv inställning till 
 alternativa VAlösningar där kommunalt vatten och 
avlopp inte kan byggas ut

 �  Att bibehålla och utveckla naturreservaten
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Vi måste gemensamt ta ett ansvar för miljön nu och i 
framtiden. Det ställer krav på oss som människor och givet
vis måste vi göra vårt yttersta. När barnen i skolan lär sig om 
hur viktigt det är att sortera sopor, så lär de sina föräldrar 
att sopsortera. Eskilstuna har med sin färgsortering av sopor 
en av Sveriges bästa återvinningsstationer. Vi har dessutom 
Retuna, en modern kretsloppgalleria som är välbesökt och 
hyllad internationellt. Där kan du både återvinna dina gamla 
möbler och handla jeans secondhand eller bara fika i caféet. 
Ekeby våtmark som är Europas största konstgjorda våtmark 
ligger precis intill. En fin utflyktsplats där det finns många 
olika sorters fåglar. 

Solcellsenergin har kommit för att stanna, men vi 
behöver satsa mycket mer på solel i Eskilstuna för att ta 
ansvar både för nuvarande och kommande generationer. 
Kollektivtrafiken är en kärnfråga för att vi ska kunna minska 
våra koldioxidutsläpp i Eskilstuna. Fler måste välja bussen 
eller cykeln framför bilen. Idag ser vi den klarblå himlen 
i Eskilstuna och så ska det vara i framtiden också. Därför 
vill vi se halverade biljettpriser inom kollektivtrafiken i 
Eskilstuna kommun, behålla fria resor föra barn och ung
domar och vi vill att pensionärer ska kunna åka avgiftsfritt 
dygnet runt alla dagar i veckan. 

Vi måste hålla takten med de globala miljömålen och de 
krav som ställs på oss. Individen kan göra sitt, men vi måste 
ställa höga krav på kommunen och staten att genomföra 
hållbara miljösatsningar. Plasten i haven, i våra sjöar och 
vatten drag dödar djurliv. Den försvinner inte av sig självt. 
Det är en sorglig utveckling. Kommunen måste ta ansvar och 
kraftigt minska sin användning av plast. 

Det kommunala energibolaget Eskilstuna Energi och 
miljö och Eskilstuna och Strängnäs Energi och miljö förser 
en stor andel av kommunens invånare med vatten, el och 
värme, och tar hand om avfall och avloppsrening samt delar 
av stadsnätet. Bolaget är förutom en producent av nyttigheter 
också en viktig aktör när det gäller miljö och klimatarbetet. 
Taxorna är i jämförelse med andra kommuner förmånliga 
samtidigt som bolaget ger ägaren en bra ekonomisk vinst. 

Taxorna kan komma att behöva justeras upp inom vatten, av
lopp och elnät där stora investeringsbehov finns. Kommunens 
ägande ska fortsätta att vara långsiktigt.

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 det enda parti 
i Eskilstuna som förenar en kraftfull miljöpolitik med ett 
tydligt klass och könsperspektiv. Vi vill se en mer offensiv 
klimat och miljöpolitik från kommunen. Jämfört med den 
föregående majoriteten då Vänsterpartiet styrde tillsammans 
med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har den nuvarande 
majoriteten tappat tempo och skruvat ner ambitionerna. 
Kommunen ska ha som mål att återta en topposition bland 
Sveriges kommuner. 

Vänsterpartiet verkar för 
 �  Att uppfylla den av kommunen antagna klimatplanen

 �  Att öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- och 
gångtrafiken 

 �  Att underlätta kollektivtrafiken genom löpande behovs-
anpassning av turer 

 �  Att halvera biljettpriserna inom kollektivtrafiken

 �  Att behålla de fria bussresorna för skolungdomar

 �  Att erbjuda fri kollektivtrafik för 65+ året om, dygnet 
runt 

 �  Att återinföra avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade 

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

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

 �  Att länka samman cykelvägar i centrala Eskilstuna  
och Torshälla 

Eskilstuna – Sveriges  
Miljöbästa kommun

M
ilj

ö
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 �  Att underhålla cykelbanor i samma takt som bilvägar

 �  Att bygga ett cykelgarage nära Eskilstuna tågstation

 �  Att anlägga fler säkra och trygga cykelparkeringar 

 �  Att verka för tillgång av lånecyklar i centrum 

 �  Att vattensäkerheten prioriteras och att vattenkvaliteten 
höjs i Eskilstunaån och sjöarna enligt målsättningen i 
kommunens vattenplan

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

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

 �  Att köttkonsumtionen minskas ytterligare inom 
 kommunens verksamheter

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

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

 �  Att vid upphandlingar ställa miljömässiga och etiska krav

 �  Att klimatoch miljöinformation utökas och ges på 
många språk 

 �  Att miljövänliga hygienartiklar används inom 
 kommunens verksamheter

 �  Att energieffektiviseringar påskyndas

 �  Att plastanvändningen minskas

Eskilstuna Energi och Miljö
Vänsterpartiet verkar för

 �  Att färskvattnets kvalitet och vattenreserv säkras

 �  Att elnäten förnyas och driftsäkras

 �  Att smarta elnät utvecklas

 �  Att fjärrvärmen byggs ut

 �  Att Ekeby reningsverk uppgraderas med bland annat 
läkemedelsrening

 �  Att planer för ett förstärkt fjärrvärmeverk påbörjas

 �  Att återvinning och återbruk ytterligare utvecklas

 �  Att färgsortering till flerfamiljslägenheter utreds

 �  Att biogasproduktionen byggs ut och att ett nytt 
 tankställe byggs

 �  Att samverkan med gymnasieskolor, högskolan och 
Energimyndigheten förstärks

 �  Att solenergi (solceller) kraftigt byggs ut på befintliga tag 
eller genom en särskild solparkssatsning 

 �  Att småskalig vindkraft byggs

 �  Att laddstationer för elbilar och elcyklar fortsätter att 
byggas i offentliga miljöer

Eskilstuna flygplats
Kommunala Flygplatser runtom i Sverige går nästan alla 
med ekonomiskt underskott. Ca 400 miljoner minus totalt 
för de kommunala flygplatserna under 2017. En storflygplats 
i Kjula skulle försvåra ekonomin för övriga flygplatser i 
vårt närområde och lägga till ytterligare en på listan över 
flyg platser som går med förlust. För att Eskilstuna flygplats 
ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar så måste i princip 
Bromma, Västerås och Skavsta läggas ner och det är inga 
beslut som kommunledningen i Eskilstuna kan fatta, utan det 
kräver helt andra beslutsnivåer. Vi ser social demokraternas 
högtflygande flygplatsplaner som ett ”luftslott”. Efter en 
jätteinvestering på cirka 700800 miljoner och en utökad 
drift av Eskilstuna Flygplats kan man räkna med att den 
kommer att gå med cirka 20 miljoner kronor minus varje 
år. Den satsningen är både dum och riskabel. Det är pengar 
som vi i Vänsterpartiet anser ska gå till annat. Fler i jobb 
är avgörande för Eskilstunas framtid och då är istället en 
storskalig satsning på vuxenutbildning betydligt mer effektiv 
för att människor ska komma i arbete än en satsning på en 
flygplats som riskerar att gå i konkurs inom några år.

Flygplatsen går idag med 67 miljoner i förlust varje år. 
Det är mycket pengar på lång sikt. Det finns ingen privat 
aktör som vill köpa den och driva den. Om Försvaret är 
intresserade av att den finns kvar kan de ta över driften av 
den, annars bör den läggas ner. Argument som framförs 
kring varför den ska fortsätta kosta miljoner varje år är att 
de företag som etablerar sig i logistikparken i Kjula vill ha 
den kvar. Det stämmer inte. Hittills är det inte något företag 
som intresserat sig för flyget, utan man är intresserad av 
närheten till järnväg och lastbilstransporter. Att satsa på flyg 
i en tid då nya forskarrön duggar tätt kring vilken miljöbov 
flyget är känns absurt. En utbyggnad av Eskilstuna flygplats 
är också ett gigantiskt ingrepp i ett stort geografiskt område 
i Eskilstuna kommun och riskerar därmed att omöjliggöra 
utveckling och utbyggnad av området runt flygplatsen.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att stänga ner flygplatsen och göra om ytan så att den 

kan användas till fortsatt utbyggnad av logistikparken 

 �  Att satsa på mer utbyggnad av järnväg för längre trans
porter och lastbil för kortare transporter
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Torshälla är en stad med historia, med sina 700 år 
betydligt äldre än Eskilstuna stad. I Torshälla är det nära 
till allt. Du hittar affär, skola, restauranger och apotek inom 
gångavstånd. Här har det funnits närdemokrati i praktiken. 
Tanken var att du skulle kunna möta den ansvariga politikern 
eller tjänstemannen på Konsum eller på torget och ställa dem 
till svars eller berömma. Frågorna gick direkt in i organi
sationen. Tyvärr är det inte så längre. Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Centerpartiet har beslutat att lägga ner 
Torshälla stads förvaltning och radikalt minskat nämn
dens ansvarsområden. Det tycker vi i Vänsterpartiet är fel, 
eftersom den närdemokrati som funnits i Torshälla stad, 
med nämnd och förvaltning på plats har fungerat bra och 
gynnat såväl Torshällaborna som hela Eskilstuna kommun. 
Här har man kunnat bryta barriärer och samverka mellan 
till exempel skola och socialtjänst på ett framgångsrikt sätt. 
Man har tillsammans med det lokala näringslivet drivit 
fram Ung Entreprenör, där elever i Torshällas skolor får göra 
prao och arbeta med arbetslivsfrågor i skolan. Man var först 
med att höja våra miljöambitioner. Det har varit bra för hela 
kommunen. 

Idag har Torshälla stads nämnd endast ansvar för kultur 
och fritid, gator, parker och stadsbyggnad, vilket självklart 
begränsar medborgarnas möjlighet att påverka sin vardag 
som oftast handlar om vård, skola och omsorg. Vänsterpartiet 
befarar att denna minskning av Torshälla stads nämnds 
ansvarsområde kommer leda till att man lägger ner Torshälla 
stads nämnd helt, vilket skulle vara en förlust för kommun
medborgarna och för den lokala demokratin. Vi vill därför 
återställa Torshällas stads nämnd och förvaltning i dess 
tidigare form, så att man även ansvarar för skola, vård och 
omsorg. Det tror vi på bästa sätt utvecklar Torshälla som en 
väl fungerande småstad och samtidigt bidrar till utveckling 
av hela kommunen. 

Vänsterpartiet vill att Torshälla ska fortsätta vara en 
grön småstad i kommunen. Genom stadsnära naturparker 
och vandringsstråk längs ån och en varsam försköning av 
stads kärnan, där Torshällas historia som gammal sjöfartsstad 
och Mälarhamn lyfts fram. Med sin skulpturpark, småbåts
hamnen och vattenvägarna som leder mot Mälaren finns 
promenadområden som ger positiva upplevelser för invånare 
och besökare. Torshällas potential som turistmål behöver 

betonas, därför vill Vänsterpartiet att en hotellverksamhet 
och eller en Bed and Breakfast etablerar sig, så att de gäster 
och besökare som kommer hit även kan övernatta i Torshälla.

Torshälla ska vara en plats där fler vill bo. Den unika 
småstaden, med närhet till Eskilstuna, Mälardalens högskola 
och pendlingsavstånd till Stockholm, gör det till en positiv 
miljö för barnfamiljer, unga och äldre. En fortsatt utbyggnad 
av bostäder är därför nödvändigt i Torshälla. 

Vi vill att alla medborgare ska ha full tillgång till de gemen
samma värden som utgörs av natur och kultur. Vi vill därför 
ha gröna uterum och miniparker spridda i staden. Platser där 
medborgare kan mötas över generations och nationsgränser. 
Vi vill upplåta mark för stadsodling nära bostadsområdena 
eller på lämplig mark i Torshälla där möjlig heter ges för 
intresserade att bilda grupper eller föreningar som kan odla 
grönsaker för eget bruk. En fortsatt utbyggnad av cykel
vägarna är viktig. Storgatan behöver bli mer cykelvänlig och 
vacker. Holmberget, Kvarnfallet och Slussområdet är unika 
och dramatiska områden som de flesta besökare stannar 
vid för att känna historien och kraften i vattnet. Att ha en 
brusande fors mitt i staden är en tillgång samtidigt som det är 
ett stort ansvar. Vid förändringar i vattennivåerna uppströms 
kan vattenvägarna med kanaler, slussområden och reglering 
av vattendammar påverkas. Därför är det viktigt att slussarna 
fortsätter restaureras på ett professionellt och säkert sätt och 
att slussportarna behöver sättas i dugligt skick så att vatten
vägen kan öppnas för båttrafik.

Torshälla har en tydlig kulturprofil. Den stora omfatt
ningen av finska kulturyttringar är mycket värdefulla och 
utgör en betydelsefull del av Torshällas samlade kulturliv. 
Sagabiografen har genom ett privat initiativ börjat leva upp 
igen. Vänsterpartiet vill se ett samarbete för att kunna digi
talisera biografen enligt den modell som Royal på Järntorget 
i Eskilstuna har etablerat. Holmberget är en värdefull 
utemiljö. Dess utescen med restaurang är den givna platsen 
i staden för konserter för alla åldrar, inomhus i restaurangen 
eller utomhus i parken. 

 För Vänsterpartiet är det viktigt att Torshälla ingår i 
Eskilstuna kommun, samtidigt vill vi fortsätta värna den 
särprägel som Torshälla har som småstad inom kommunen. 

Torshälla  
– unik stad i kommunen 
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att återställa Torshälla stads nämnd med tillhörande 

förvaltning

 �  Att värna och utveckla Torshällas särprägel som småstad 
inom kommunen 

 �  Att genom arbete med ortsutveckling skapa förut
sättningar för att Torshälla ska bli en än mer attraktiv 
stad för barn, ungdomar, vuxna och äldre att bo i

 �  Att Torshällas potential som turistmål betonas. Därför 
vill vi verka för att en hotellverksamhet etablerar sig i 
Torshälla

 �  Att vid nybyggnation av större byggnader särskild hänsyn 
ska tas så Torshällas vattenspeglar och parkområden inte 
göms för allmänheten

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

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

 �  Att värna och utveckla industrimiljön för att behålla 
Torshällas särprägel och historia av tidig bruksort

 �  Att medborgarna ska få ökad möjlighet att påverka 
Torshällas utformning

 �  Att skapa fler miniparker i staden

 �  Att utveckla Krusgårdsparken och skapa möjligheter för 
att anlägga en skate och parkourpark i samverkan med 
föreningslivet

 �  Att slussarna i Torshälla renoveras för att kunna 
 användas till slussning och båtfärder så långt upp  
i Eskilstuna som det är möjligt

 �  Att satsa på Holmberget som en arena för kultur och 
rekreation

 �  Att Ebelingmuseets öppna gruppverksamheter skall 
fortsätta utvecklas och nå nya målgrupper 

 �  Att öppna väggar för graffiti skapas i Edvardslund och 
Krusgården

 �  Att Sagabiografen utvecklas som en allscen för kultur 
och att ett samarbete startas för att kunna digitalisera 
Sagabiografen enligt den modell som Royal på Järntorget 
i Eskilstuna har etablerat
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De flesta Eskilstunabor jobbar i Eskilstuna, men en stor 
grupp pendlar varje dag till och från Eskilstuna. De är helt 
beroende av bra service, många avgångar, direkttåg och 
bussar som kommer i tid och rimliga biljettpriser. Det skapar 
förutsättningar för fler att få jobb och ger människor möjlig-
heter att ta ett jobb i en annan kommun. En fungerande 
kollektivtrafik höjer livskvaliteten för så många pendlare och 
resenärer. När snökaoset kommer eller när stressen är som 
värst då ska vår kollektivtrafik vara på topp med den bästa 
servicen. 

Infrastrukturen spelar en stor roll för hur vi utvecklar 
vår egen kommun och skapar möjligheter till samarbete med 
andra kommuner inom den region som kommer att bildas 
i Södermanlands län 2019. Viktig är också den samverkan 
som har byggts upp framför allt kring kollektivtrafiken i 
Mälardalsregionen och det utvidgade samarbetet mellan 
städerna Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping.

Den nya Sörmlandsregionen kommer att ha ansvar 
för länets infrastruktur, för den regionala näringslivs
utvecklingen, för hälsooch sjukvård samt den regionala 
kulturen. Ett direktvalt regionfullmäktige kommer att styra 
det politiska arbetet i regionen och Vänsterpartiet kommer 
att ta en aktiv del i detta. Vi ser gärna att administrationen 
för de olika regionala ansvarsområdena fördelas inom länet 
så att Eskilstuna som den största staden och med etablerade 
kontakter i Mälardalsregionen kan bidra till utvecklingen 
i länet.

Vi har en ny översiktsplan för Eskilstuna kommun, ÖP 
2030 som antogs 2013 och vann laga kraft 2016. En aktual
itetsprövning pågår 20172018. Översiktsplanen är styrande 
för hur vi använder mark och vatten inom kommunen, hur 
infrastrukturen ska planeras, var det finns lämpliga områden 
att bygga nya bostäder och att etablera nya företag och verk
samheter. De regionala sambanden är viktiga i kommunens 
översiktsplan.

En utökad satsning på Västerås hamn för gods och en 
utvecklad godshantering på järnväg med Eskilstuna som ett 
viktigt nav i logistiken är viktiga delar inom den framtida 
transportsektorn för att regionens miljömål ska kunna upp
nås. Vänsterpartiet anser att inga nya kommunala invester
ingar ska göras på Eskilstuna flygplats, då vi inte bedömer att 
det kan bli lönsamt varken ur ett kommunalt, regionalt eller 
nationellt perspektiv.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att direkttågen till Stockholm återinförs

 �  Att antalet avgångar med tåg och busstrafik i regionen 
och till Stockholm ökar

 �  Att vi får en kollektivtrafik med priser  
som alla har råd med 

 �  Att planera bostadsbyggandet i regionen så att människor 
kan få både jobb och bostad

Eskilstuna, en viktig del av 
Sörmland och Mälardalen

Re
gi

on
al

t
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Vänsterpartiet ser att nedanstående investeringar är  prioriterade  
under  kommande mandatperiod:

 � Bostäder

 � Äldreboenden

 � Förskolor

 � Fritidshem

 � Grundskolor

 � Gymnasium

 � LSSboenden

 � Vatten och Avloppsnätet

 � Elnätet

 � Hyndevad Reningsverk

 � Stadsnätet

 � Biogas ny tankstation och biogasanläggning

 � Ny scen i Stadsparken

 � Resecentrum

De gemensamt ägda 
kommunala bolagen

Större investeringar 
perioden 2019-2022 

K
om

m
unala bolag

Investeringar

De kommunala bolagen har etablerats  och 
 byggts upp med hjälp av vårt gemensamma  kapital. 
Vänsterpartiet värnar om ett fortsatt kommunalt  ägande 
av EEM, Kommunfastighet AB och övriga bolag. 
Kommunfullmäktiges, det vill säga ägarens, uppdrag och 
direktiv till bolagen är viktiga politiska styrmedel och bör 
användas så att kommunen utvecklas ekonomiskt, socialt 

och tekniskt/miljömässigt hållbart. Miljö-och klimatarbetet 
bidrar till kreativt nytänkande vilket gynnar utveckling inom 
flera områden. Vänsterpartiet arbetar för att vinstintresset 
inte ska vara det primära i de kommunala bolagen. Vi har 
också som mål att allmänheten ska ha så stor insyn som 
möjligt i de kommunala bolagen. Bolagens styrelser ska ha 
en jämn könsfördelning.



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

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

eskilstuna.vansterpartiet.se

Följ oss på facebook!


