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#Metoo har gett tjejer och kvinnor 
en stark röst. De har vågat vittna om 
 kränkande kommentarer och fruktansvärda 
övergrepp de utsatts för. Nu är det dags att 
ta nästa steg. Mäns våld mot kvinnor och 
sexuella trakasserier ska upphöra. Det är 
dags för män att ta ansvar. Tidigt lär sig 
små pojkar att vara starka, tuffa och inte 
visa känslor. Dessa mönster måste brytas. 
Killar ska veta var gränsen går och vara 
bra förebilder.

Trots att vi lever i ett öppnare Eskilstuna 
och Sverige, har många unga svårt att 
komma ut som homo-, bi- eller transsexuell. 
Bemötandet inom vård, skola och omsorg 
är avgörande och därför ska alla kommu-
nala arbets platser vara hbtq-certifierade.

Många människor som flytt från krig 
och förföljelse bor i Eskilstuna. Framtiden 
är det viktigaste vi har att dela med var-
andra. Segregationen måste brytas redan i 
skolan och vi ska envist fortsätta förebygga 
och motverka diskriminering, främlings-
fientlighet och rasism.

I Eskilstuna ska alla, oavsett funktions-
variation, kunna arbeta och leva, gå 
på restaurang, bio och idrotta. Barn, 

ungdomar, vuxna och äldre med rätt till 
personlig assistans enligt LSS ska också 
få det. Vi ska skapa jämlika levnadsvillkor 
för alla Eskilstunabor att fullt ut inkluderas 
i samhället.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att kommunens grundstöd till 

Kvinnojouren Moa och tjejjouren Meja 
ska öka samt att kun skapen om mäns 
våld mot kvinnor förbättras genom t ex 
modellen Huskurage

 �  Att en riktad satsning för pojkar och 
unga killar genomförs för att motverka 
negativa machokulturer 

 �  Att kommunen aktivt ska arbeta 
mot rasism och främlingsfientlighet 
genom att 10-punkts programmet inom 
European Coalition of Cities Against 
Racism inarbetas  
i kommunen

 �  Att främja studier och öka  antalet 
 riktiga jobb för personer med 
funktions variationer genom 
 an ställningar i kommunen

Ett Eskilstuna för alla
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Skola, vård, om
sorg

Alla har rätt till en jämlik skola med 
kvalitet, en äldreomsorg 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. 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 skattepengar ska gå till förskola, 

skola, vård och omsorg istället för till 
privata vinster

 �  Att satsa på och förstärka den kommu-
nala skolan, vården och omsorgen

 �  Att stoppa friskolor som har till syfte 
att göra vinst

 �  Att säga nej till privatiseringar och 
LOV inom vård och omsorg

 �  Att riva upp LOV, Lagen om valfri-
hetssystem, inom socialtjänsten

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

En jämlik skola, vård 
och omsorg 

- fri från vinstjakt
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En jämlik förskola och skola ger alla 
barn och ungdomar vad de behöver för 
att lyckas. Det ska inte spela någon roll i 
vilken skola du går. Så ser det tyvärr inte ut 
idag. Förr möttes direktörens och skif-
tarbetarens barn i skolan, det gör de inte 
längre på samma sätt. Efter skolan kommer 
inte alla barn till ett hem där de kan få 
hjälp med sitt skolarbete. För alla dem 
måste skolan finnas där, både under och 
efter skoltid. Skolor där elever är i behov 
av mer stöd måste prioriteras och alla barn 
och ungdomar som har behov av särskilt 
stöd ska få det.

För att skolan ska kännas trygg för 
barn och ungdomar så behövs fler vuxna i 
skolan och en jämlik elevhälsa. Alla tjejer 
och killar ska känna lust att lära och därför 
är det viktigt att konsten och kulturen är 
en naturlig del. Vittnesmålen från #Metoo 
ställer krav på oss alla att förebygga 
 sexuella trakasserier. En viktig del är en 
 utvecklad sexualundervisning. 

Förskolan lägger grunden för  lär andet 
och bidrar till en jämlik upp växt. Tyvärr 
är barngrupperna fortfarande för stora. 
Dagligen riskerar barn att inte bli sedda. 
Arbetsbelastningen är ohållbar för barn-
skötare och förskollärare. Därför måste 
förskolan  byggas ut och barngrupperna 
minskas.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att minska barngruppernas storlek i 

förskolan

 �  Att öka lärartätheten

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

 �  Att kommunen ska prioritera 
 fortbildning i sexualundervisning för 
lärare 

Alla barn och 
ungdomar har rätt 
till en bra förskola 
och skola
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När du blivit äldre och är i behov av vård 
och omsorg eller om livet har gått snett 
och du hamnat i ett missbruk, ska du få det 
stöd du behöver. Hjälpen ska vara utformad 
efter dina behov och du ska inte vara 
utelämnad till en marknad som vill tjäna 
pengar på dig. 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.

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. 
Det är dags för förändring.

Missbruket ökar och kryper nedåt 
i åldrarna. Det finns på skolor och i 
bostadsområden. Det är ett  all varligt 
samhällsproblem. Vi vet att en fungerande 
skola, varierande fritids aktiviteter och rik-
tade sociala insatser kring barn och unga 

motverkar att man hamnar fel. Målet måste 
vara att alla skolor ska vara drogfria och 
där ungdomar vistas ska inte droger före-
komma. För att lyckas måste alla samverka 

- skolan, polisen, social tjänsten, och Ung 
Fritid. Det är så vi skapar trygghet.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att öka grundbemanningen inom 

äldreomsorgen

 �  Att vård- och omsorgsinsatser  
i  hemmet genomförs av så få  personer 
som möjligt

 �  Att Guldkantstimmar, egen tid man 
får bestämma över själv, införs inom 
äldreomsorgen

 �  Att skola, kultur och fritid, socialtjänst 
och polis samverkar genom satsningar 
på förebyggande arbete för barn och 
ungdomar

 �  Att återuppta projektet Våga vittna och 
att en Exit-verksamhet för unga männi-
skor som vill lämna  kriminalitet startas

Vård och 
omsorg för alla 
människor i 
behov av stöd

Vård och om
sorg
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Vi vill och ska bygga en hållbar kommun 
där människor möts. Där närservice, äldre-
boenden, förskolor och skolor finns i stads-
delar och på landsbygden. Där hyresrätter, 
bostads rätter, radhus och villor  blandas 
med varandra. Att kollektivtrafiken byggs 
ut, busspriset halveras och att det blir 
lättare att ta cykeln är bra för alla. Ätbara 
parker ger platser där  människor trivs. Fler 
äventyrslekplatser skapar nya mötes platser. 
Konst och kultur i stadsplanering och 
 byggande ger livskvalitet i vardagen.

Klimatet är vår ödesfråga och därför 
måste vi ta ansvar för miljön, nu och i 
framtiden. Vi vill värna strandskyddet och 
biologisk mångfald. Naturen är till för oss 
alla. Eskilstuna flygplats är en miljöbov 
som slukar kommunala pengar. Det är dags 
att lägga ner den och istället på allvar satsa 
på solcellsutbyggnad, biogas och minska 
användningen av plast.

Det råder en akut brist på billiga hyres-
rätter i Eskilstuna. Många unga är oroliga 
för att de inte kommer att få en bostad. En 

bra bostad är avgörande för både unga, 
barnfamiljer och äldre. För oss är det en 
självklarhet att vi ska  bygga fler billiga 
miljösmarta hyres rätter i Eskilstuna och 
renovera bostäder så att människor har råd 
att bo kvar. Vi vill också starta en bostads-
förmedling och stoppa all  utförsäljning av 
kommunala hyresrätter.

Vänsterpartiet verkar för 
 �  Att bygga billiga hyresrätter 

 �  Att stoppa utförsäljningen av 
 kommunens hyreslägenheter

 �  Att lägga ned Eskilstuna flygplats

 �  Att halvera biljettpriserna och bygga ut 
kollektivtrafiken 

 �  Att värna strandskyddet och den 
 biologiska mångfalden

 �  Att utöka lokal biogasproduktion

 �  Att länka samma cykelbanor och bygga 
fler cykelgarage

Ett klimatsmart 
Eskilstuna där 
människor kan 
leva och bo

M
ilj

ö
M

ilj
ön

6



Att kunna försörja sig själv och sin 
familj är en rättighet. Att få en inkomst 
och ha arbetskamrater är en fråga om 
människo  värde. Barn och ungdomar lyckas 
 bättre i skolan och familjen har råd att 
skriva in barnen i idrotts klubben. Det är 
genom jobben som de stora förändrin-
garna kommer när det gäller ekonomisk 
jämlikhet.

Varje dag möter barn, vuxna och äldre 
kommunens personal. Med alltför få med-
arbetare så drabbas ytterst de som ska få 
vårt stöd. Vi vill därför se fler som jobbar 
i skola, vård och omsorg. Fler kollegor 
minskar arbets belastningen vilket ger färre 
sjukskrivningar och bättre möten  mellan 
personalen och kommunens invånare. 
Nästa steg är att prova 6 timmars arbetsdag 
med bibehållen lön inom social tjänsten och 
inom vård och omsorg.

Vi vill att heltid ska vara en rättighet, 
men det kräver att arbetet är upplagt och 
fördelat så att personalen orkar med. 
Eskilstuna måste ha ett arbets liv som 
omfattar alla. Arbetslöshet leder till ett 
ojämlikt samhälle där  klyftorna mellan 
människor ökar och måste bekämpas med 
alla medel. Därför är alla satsningar på 
utbildning avgörande.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att anställa fler inom skola, vård och 

omsorg

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

 �  Att arbeta för att fler yrkes hög skole-
utbildningar startar  
i Eskilstuna

 �  Att genomföra ett försök under ett års 
tid där 6 timmars arbetsdag med bibe-
hållen lön införs för minst en grupp 
socialsekreterare och en personalgrupp 
inom äldreomsorgen. En utvärdering 
görs under året

Allas rätt till 
schyssta jobb

Jobb
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Barn och ungdomar, vuxna och äldre 
möter på olika sätt kultur, idrott och fritid 
i vår kommun. Många är aktiva och deltar 
men för en del finns det hinder. Det kan 
handla om kostnader, dålig information 
eller osäkerhet. I en stad som slits isär av 
ökade klyftor så är kultur, idrott och fritid 
bryggor som för oss samman.

En kultur, idrott och fritid för alla 
måste också vara tillgänglig för alla. 
Den fysiska miljön måste anpassas så att 
 personer med funktionsvariationer kan 
delta och att det finns aktiviteter som är 
gratis eller till låga kostnader. Det måste 
även vara ett utbud som tilltalar både 
flickor och pojkar, kvinnor och män. Vilsta 
friluftsområde är en grön oas mitt i staden 
som behöver synliggöras och lyftas fram.

Efter #Metoo synliggjordes de sexu-
ella trakasserier som tjejer och  kvinnor 
fått  utstå alldeles för länge. Vi vet att 
unga tjejer lider av psykisk ohälsa i större 
utsträckning än jämnåriga killar, de deltar 
inte i lika stor utsträckning i föreningslivet 

och går inte till fritidsgårdarna. Därför vill 
vi, tillsammans med civilsamhället, starta 
ett Tjejhus, en trygg plats med aktiviteter 
bara för tjejer.

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att avgifterna till musikskolan 

avskaffas

 �  Att det byggs en utomhusscen i 
Stadsparken

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

 �  Att fortsätta med modellen “Idrott för 
alla” och skapa förutsättningar för att 

 �  fler barn och ungdomar har tillgång till 
föreningslivet

 �  Att kommun och föreningsliv 
 samverkar kring att motverka  sexism, 
homo-, bi-, och transfobi inom 
idrottsrörelsen

Kultur, idrott & 
fritid för alla
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Vänsterpartiet Eskilstuna
Besöksadress: Gillbergavägen 4, 3 tr, 632 28 Eskilstuna

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

eskilstuna.vansterpartiet.se

Följ oss på facebook!


