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Vi kan både älska och ogilla vår stad, den väcker känslor� 
Oavsett är det här vi valt att bo och leva tillsammans� Det är 
vår stad� Mycket har hänt genom åren, staden har växt och 
vi har blivit många fler invånare. Eskilstunaån har fått en 
allt mer central betydelse och staden växer både på bredden 
och höjden� Det är så det ska vara, en stad måste förändras� 
Samtidigt som vi värnar vår historia är det avgörande att 
blicka framåt� 

Vi är många som bor i Eskilstuna. Oavsett bakgrund och 
klass har vi alla rätt till ett bra liv� Barnen ska kunna gå i en 
bra förskola och skola nära sitt hem� Alla ska kunna ta sig till 
olika platser i staden även om man inte har bil� Du ska kunna 
ta cykeln från en del av staden till den andra utan att det är 
så krångligt att du hellre avstår eller du ska kunna ta bussen 
till en rimlig kostnad� Vi bor inte bara i hela staden utan 
också på landet och även där ska det finnas möjligheter till 
kollektivtrafik och service. I vår stad ska familjer kunna sitta 
ute och grilla på gårdarna där det finns träd som ger skugga, 
samtidigt som barnen spelar fotboll på spontanindrottsplat-
sen och har en vattenpost nära tillhands� I bostadsområdena 
ska det vara nära till service och rekreations möjligheter som 
till exempel odlingslotter�  Är du äldre ska du kunna bo kvar 
i din bostad och ditt bostadsområde, och när behovet uppstår 
ska du kunna få en boendeplats inte alltför långt bort� Det är 
att bygga staden hållbart� 

Tillsammans vi bygger framtiden, alla vi som lever våra 
liv här� Sverige är ett rikt och välorganiserat land där alla 
borde kunna ha möjlighet att utveckla sina drömmar och 
förhoppningar, tillsammans och som individer� Eskilstuna 
är en stad som alla andra med goda förutsättningar för 
att människor ska få lyckas, må bra och trivas� Men så 
är det inte idag� Någonting har gått sönder i vår stad� 
Arbetslösheten är hög och den psykiska ohälsan ökar� Allt för 
många ungdomar dras in i kriminalitet och många upplever 
en otrygghet� Privata företag tillåts härja fritt inom skolan 
och nedskärningarna inom vård och omsorg fortsätter� Åtta 
år då Socialdemokraterna har styrt med Moderaterna och 
Centerpartiet har fått konsekvenser� Område efter område 
har underställts privata företagsintressen och allt som inte 
bedömts som lönsamt har prioriterats ned� 

Det är tydligt att lösningarna kommer från vänster. 
Vi sätter fokus på jobben, det är en nyckel till att stärka vår 
stad� Arbetslösheten minskar när människor får ett jobb och 

egen försörjning. Klimatomställningen kommer att ge fler 
och nya jobb, samtidigt kräver det att kommunen satsar på 
utbildning och riktar den så att när nya jobb startar i staden 
finns det Eskilstunabor som kan ta de jobben. Satsningar 
på välfärden, på vården och skolan, ger också fler jobb och 
det är nödvändigt för framtiden� För att kunna få ett jobb 
behöver du en bostad� Samtidigt är situationen på bostads-
marknaden i Eskilstuna ohållbar� Kommunfastigheter, det 
allmännyttiga bolaget, styrs av Moderaterna med målet att 
höja hyror genom oseriösa bruksvärderingar, bygga och 
renovera dyrt, sälja av bostäder för att kamma hem engångs-
vinster till kommunen och minska möjligheterna för dem 
med lägre inkomster att hitta en bostad� Det är allt annat än 
vad allmännyttan är tänkt att vara och någonstans har man 
helt glömt bort de invånare man är till för� Vill man förändra 
bostadspolitiken i Eskilstuna finns det bara ett parti man kan 
rösta på� Du kan inte lita på att Socialdemokraterna gör något 
åt saken, för det krävs Vänsterpartiet� 

Politiken har ett ansvar. Inte att lägga sig i sådant som 
fungerar, utan att lösa de saker som bara kan bli riktigt bra 
när vi gör det gemensamt� Skola, vård, omsorg, klimat-
satsningar, jobb, infrastruktur och välfärd är alla exempel 
på områden där du inte ska nöja dig med att marknaden 
gör ett uselt jobb� Det är hög tid att agera och ta tillbaka 
den samhällsviktiga verksamhet och infrastruktur som har 
privatiserats. Det går att skapa förändring. Vi befinner oss 
just nu vid en vändpunkt� Det som måste göras kommer att 
ta tid� Men det viktiga är att bryta trenden, och att i stället 
för att acceptera fler försämringar börja bygga framtiden. 
Det finns självklara och brådskande problem att lösa för 
att rädda jorden från klimathotet� Välfärden måste byggas 
upp, jämlikheten stärkas och framför allt måste politiken ta 
ansvar för samhällsutvecklingen och lösa de behov som finns 
hos människor och miljö� 

Politik är inte något som händer någon annanstans� Det är 
tillsammans med folkrörelser som Vänsterpartiet driver 
fram förändringar� Ska vi alla ha en framtid som vi kan tro 
på, så är det Vänsterpartiet som ska leda den politiska för-
ändringen� Du som vill ha en politik för att förhindra klimat-
katastrofen, skapa nya jobb och bostäder för alla, du ska 
rösta på Vänsterpartiet� Vi är beredda att ta ansvaret och leda 
kommunen, tillsammans bygger vi Eskilstuna starkt igen!

Vi bygger 
Eskilstuna 
starkt igen

Inledning
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Pandemin har visat upp klassamhällets brutala konsekven-
ser� De som blivit mest drabbade har varit äldre, men också 
de av oss med arbetaryrken som inte kunnat stanna hemma 
från jobbet för att samhället ska kunna fungera� Det har va
rit människor som bor trångt och som inte har kunnat ta sig 
säkert till jobbet som fått ta de stora riskerna� På samma sätt 
som klass påverkar människor i en pandemi påverkar klass 
också vår livslängd och vår möjlighet till ett bra liv utan en 
pandemi� 
 
Redan innan pandemin var arbetslösheten hög i 
Eskilstuna och nu har den ökat, särskilt inom vissa grupper� 
Vi står inför en stor utmaning när så många människor 
inte har ett jobb, samtidigt som vi ser att det är brist på 
arbetare inom en rad olika yrkeskategorier� Det saknas 
händer både i vården och i barnomsorgen� Nya företag 
etablerar sig i Eskilstuna men de anställer inte eskilstu-
nabor i så stor utsträckning eftersom många saknar rätt 
kompetens� Eskilstunas näringsliv är idag sårbart då det är 
för smalt� Alla satsningar på logistik är bra, men om vi vill 
ha en arbetsmarknad i Eskilstuna som håller över tid och i 
olika konjunkturer måste flera olika branscher lockas till att 
etablera sig i Eskilstuna� Här blir samverkan med universite-
tet helt avgörande för att lyckas framöver� 
 
När man som vi i Eskilstuna har en av landets högsta arbets-
löshetssiffror är det med stor oro vi ser på nedmonteringen 
av Arbetsförmedlingen� De som nu tar över är amerikanska 
riskkapitalbolagsjättar som köpt sig in på marknaden och ska 
coacha dem som behöver stöd� Ett resultat av en övertro på 
att marknaden ska lösa problemet� Detta trots att vi alla vet 
att det inte kommer att fungera� Ytterst drabbas människor 
som redan idag har det svårt� När A-kassan har tagit slut 
väntar försörjningsstöd, vilket innebär en mycket svår och 
kraftigt begränsad livssituation. Vi måste få fler i jobb samti-
digt som vi har fungerande trygghetssystem�  
 
Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Alla vill ha 
ett jobb och en egen försörjning� Ett arbete att gå till 
med rimliga arbetsvillkor ger framtidstro� Det vill vi ge 
människor� Att få sitt första jobb betyder något� Det kanske 
är ett sommarjobb på ett äldreboende eller att kratta löv i 
en park� Har du haft ett jobb så har du en referens, du har 
erfarenhet och får större möjligheter att få en ny anställning� 
Det första jobbet är nyckeln till att komma vidare� För att få 
ett jobb idag krävs det att det att man utbildar sig� För vissa 
yrken räcker det med en gymnasieexamen, för andra krävs 
det högre utbildning� Vägarna är många till och från där just 
du befinner dig idag. En del av oss har kommit senare i livet 
till Sverige och har en utbildning i bagaget men behöver det 
svenska språket. Då ska kommunen finnas där med riktade 
insatser� För några andra är vägen längre, men även då ska vi 

finnas där med insatser som skapar förutsättningar för den 
personen att lyckas. Idag finns det jobb på arbetsmarknaden, 
men problemet är ofta matchning och rätt utbildning� 

Lösningen för att fler ska få jobb handlar om två 
huvud linjer, satsningar på klimatomställningen som 
leder till nya och fler jobb och satsningar på utbildning. 
De stora förändringar som behövs för att klara av klimat-
omställningen gör att vi behöver bygga ett delvis nytt 
samhälle� Det ger oss också möjlighet att rätta till mycket 
av det som var fel i det gamla� Vänsterpartiet föreslår på 
riksnivå ett massivt investeringsprogram för den gröna 
industrin� Sverige ska vara världsledande i omställningsar-
betet� Industrier ska ställa om från fossilt till fossilfritt med 
hjälp av stora statliga investeringar där staten använder sina 
ekonomiska muskler och där pengar förs över från företag 
som smutsar ner till klimatvänlig produktion� Det är viktiga 
och nödvändiga investeringar som också kommer att skapa 
väldigt många nya jobb över hela landet genom infra-
struktursatsningar på järnväg, vägar, energi, bostäder och 
välfärd� Det är investeringar som vi tillsammans genom den 
svenska staten behöver göra�   
 
Klimatinvesteringar måste ske i kombination med 
att vi satsar på utbildning. Det är vad samhället kommer 
att kräva av oss framöver� Vill vi att människor som idag står 
långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb så är vägen 
via utbildning� Då krävs det att vi bygger ut Komvux och 
säkerställer ett SFI med god kvalitet där inte privata aktörer 
får härja fritt� Vi behöver den bästa kommunala gymnasie-
skolan som inte blivit förstörd av en mängd privata skolor, 
och vi behöver folkhögskolor som kan ta vid där gymnasiet 
inte riktigt lyckats� Även yrkeshögskolor och satsningar 
på Mälardalens Universitet är avgörande för att vi ska 
lyckas med kompetensförsörjningen i Eskilstuna framöver� 
Människor måste få både en första och en andra chans att 
utvecklas och lyckas� 
 
Fusk och korruption är något vi som kommun måste 
få bukt med. Det är alltför vanligt förekommande att 
företag inom olika branscher som verkar på uppdrag av 
kommunen inte alltid följer de regler som finns och lyckas på 
olika sätt får ut pengar av kommunen� Det är endast när vi 
samverkar som vi kan få stopp på grov organiserad brotts-
lighet� Vi vill se ett samarbete med andra myndigheter där 
man systematiskt arbetar för att få bort fusk, korruption och 
grov organiserad brottslighet i kommunen� Girigheten som 
vissa aktörer och företag visar upp är förskräcklig och ett 
utnyttjande av våra gemensamma skattemedel� 
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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 

 �  Arbetet med jobbcentrum i Årby och Fröslunda fort-
sätter och utvecklas samt att fler jobbcentrum startar där 
 behoven är störst

 �  Att anställa fler inom skola, vård- och omsorg 

 �  Att göra särskilda jobbsatsningar för nyanlända kvinnor 
och tjejer både genom utbildning och jobb men också 
eget och kooperativt företagande  

 �  Att ställa sociala krav vid upphandlingar, som till 
exempel lärlingsplatser, att anställa lokala byggarbetare, 
arbetslösa ungdomar eller personer från närområdet 

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

 �  Att få bort fusk, korruption och grov organiserad brotts-
lighet inom företag och branscher som verkar på uppdrag 
av kommunen

 �  Att kommunen upphandlar mer från det lokala närings-
livet 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 

 �  Permanenta projektet Unga på väg som är ett samarbete 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för ung-
domar som varken arbetar eller studerar� Fokus ska vara 
på studier, individuellt stöd, praktik och jobb

 �  Att utveckla avhopparverksamheten för unga vuxna i 
kriminalitet med fokus på jobb 

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

 �  Att kommunen i samverkan med Folkhögskolan kopplar 
ihop behoven i kommunen med folkhögskoleutbildningar 

 �  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 

 �  Att arbeta med Yrkesspår på SFI inom olika yrkes-
utbildningar för bristyrken 

 �  Att inom SFI ge särskilt stöd till analfabeter och personer 
med kort utbildning

 �  Att vid behov ge förlängd studietid inom SFI 

 �  Att studieförbunden fortsatt får kommunalt stöd till 
folkbildning

 �  Att en jämställdhetsanalys görs av det offentliga närings-
livsstödet för att sedan inrätta kriterier som styr mot en 
fördelning där jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
utgör grunden

 �  Att kommunen ska främja fler sociala kooperativ

 �  Att kommunen tillsammans med andra aktörer startar 
Tuna-tillväxt, utifrån modellen Telje-tillväxt, där arbets-
lösa unga vuxna anställs i ett samarbete med näringsliv 
och offentlig sektor för att ge dem arbetslivserfarenhet, 
nätverk och utbildning

 �  Att de kommunala bolagen bidrar med praktikplatser 

 �  Att näringslivsavdelningen tillsammans med universitetet 
arbetar för att bredda Eskilstunas näringsliv och främja 
etablering inom fler branscher

 �  Att näringslivsavdelningen får i uppdrag att verka för att 
fler kooperativa företag startar
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Eskilstuna kommun är den största arbetsgivaren i 
kommunen och med det följer ett stort ansvar.  
De senaste åtta åren har Socialdemokraterna, Moderaterna 
och Centerpartiet valt att privatisera delar av vår gemen-
samma välfärd� Fler äldre boenden styrs privat, LOV, lagen 
om valfrihet, är införd inom socialtjänsten och fler privata 
skolor har fått etablera sig� Det är inte bara problematiskt för 
att det är företag som agerar på en marknad där de gör vinst 
på äldre, barn och personer i utsatthet, utan det också mycket 
problematiskt när man ser till villkoren för de anställda� Vi 
vet att inom privata äldreboenden är det fler delade turer, 
fler som arbetar deltid och fler som har osäkra anställningar. 
Vackra ord om bra arbets villkor gäller inte de som arbetar 
inom den privata omsorgen� Det tycker vi är fel� Vi måste 
kunna stå upp för att alla som jobbar för Eskilstuna kommun 
ska ha bra arbetsvillkor�

Undersköterskan som fick märken av visiret, läraren som 
stod i klassrummet med 30 barn, förskollärare och barn-
skötare som fick ta hand om de allra minsta, renhållnings-
arbetarna som tömde våra sopor, de personliga assistenterna 
som med närhet skötte sina brukare, städare som varje dag 
torkade våra golv, måltidspersonalen som lagade mat och 
mötte en mängd barn varje dag, räddningstjänstpersonal som 
skyddade oss från fara, busschaufförer som tog oss till jobbet 

– listan kan göras lång över alla som med fara för sitt eget liv 
arbetade som vanligt under pandemins värsta härjningar� 

Utan alla er hade kommunen inte fungerat. Ni kunde 
inte jobba hemifrån och sitta bakom en skärm, utan det 
krävdes att alla ni fanns där för Eskilstunaborna� Era insatser 
var ovärderliga� Men det gäller inte bara under en pandemi 
utan varje dag� För alla er och även andra som är anställda 
av kommunen vill vi skapa bättre arbetsvillkor� Vi vill att ni 
ska ha större möjlighet att påverka innehållet i vardagen, att 
ni ska ha en arbetsmiljö där ni trivs och inte blir sjukskrivna, 
att ni har möjlighet och orkar jobba heltid och får den lön ni 
förtjänar� Skönsmomodellen har visat hur man inom hem-
tjänsten kan arbeta och lyckas när personalen får vara med 
och påverkar vardagen� 
 
Arbetstiden har varit den samma sedan 1919. Att 
fullt ut införa en arbetstidsförkortning i kommunen kräver 
statligt stöd, däremot kan kommunen ta viktiga steg genom 
att pröva olika modeller för arbetstidsförkortning inom delar 
av  kommunen� Det kan handla om 6-timmararbetsdag på 
en enhet inom äldreomsorgen eller socialtjänsten eller om 
en arbetstidsförkortning för de som är över 60 år utifrån 
modellen 80, 90, 100, vilket innebär 80 % tjänst, 90 % lön 
och 100 % pensionsersättning�Vänsterpartiet verkar för
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att heltid ska vara norm i hela Eskilstuna kommun

 � Att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen 
genom utbildning och rekrytering till yrken med för-
väntad personalbrist som undersköterskor, socionomer, 
barnskötare, förskollärare och lärare

 � Att öka inflytandet för medarbetarna på arbetsplatserna

 � Att kommunen synliggör och bevakar personalens rätt till 
meddelarfrihet och yttrandefrihet

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

 � Att helt skrota New public management genom att sluta 
mäta och tidsätta vård och omsorg och 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, framför allt inom vård, 
omsorg och barnomsorg där sjukfrånvaron är som högst

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

 � Att ett försök genomförs under tre års tid med en 
personalgrupp inom äldreomsorgen där de får arbeta 
6-timmars dagar med bibehållen lön� En utvärdering görs

 � Att utbilda chefer i arbetsmiljöfrågor

 � Att kommunen kontinuerligt arbetar för att motverka 
mobbning, sexuella trakasserier, rasism och exkludering 
på arbetsplatserna

 � Att alternativa karriärvägar och möjlighet till arbets-
rotation 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 interkulturell kompetens 
ska ses som meriter vid kommunens rekrytering

 � Att arbetsgivaren ska öka möjligheten språk- och 
kompetensutveckling bland tillsvidareanställda utri-
kesfödda inom vård och omsorg, till exempel genom 
Språka-projektet

 � Att ge möjlighet till flera att arbeta inom äldreomsorgen 
och studera samtidigt

 � Att utöka personalförmånerna till att även gälla systema-
tiska hälsokontroller och riktade hälsofrämjande insatser 
inom tunga eller hälsofarliga arbeten

 � Att bättre tillvarata erfarenheter från dem som går i 
pension så att deras kompetens förs vidare

 � Införa modellen 80-90-100 för personer över 60 år
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Vi måste lösa klimatkrisen, omställningen går 
alldeles för sakta. Över hela världen orsakar klimatkata-
strofer förödelse, bränder, översvämningar, djur- och växtar-
ter som för svinner och människor som drivs på flykt. Det 
är genom en grön politik från vänster som vi kan skapa 
fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna. 
Omställningen behöver ske omgående och alla politiska 
beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner 
oss i� Det är framför allt politikens, och inte individens, 
ansvar att skapa möjligheter för människor att välja enkla 
och billiga klimatsmarta alternativ En del lösningar behöver 
vara internationella, mycket går att genomföra nationellt, 
men även regionalt och kommunalt, om bara den politiska 
viljan finns. 
 
När vi bygger vår stad kan och ska vi bygga klimat- 
smart. Det handlar om allt från hur vi bygger, var vi bygger 
och vilket material i använder� Framtidens samhällen ska 
inte bara innehålla klimatsmarta byggnader utan stadsdelar 
som möjliggör ett hållbart liv� Närheten till samhällsservice 
gör att bilen får stå, en utbyggd billigare kollektivtrafik som 
på sikt blir avgiftsfri gör att fler samåker och bilpooler i 
närheten av Kommunfastigheters boenden gör att fler kan 
dela bil i stället för att ha en egen� Finns det laddstolpar i 
närheten av din bostad gör det att du lättare kan byta till 
en elbil� Situationen ser dock inte likadan ut för alla i vår 
kommun� Bor du på landet behöver du ofta bil på ett eller 
annat sätt. Att det finns tillgång till alternativa bränslen blir 
då avgörande och ansvaret för detta ligger främst på statlig 
nivå, bland annat genom den statliga reduktionsplikten som 
ska sänka växthusgasutsläppen kraftigt� 
 
Sommarens kraftiga skyfall som drabbade delar av Sverige 
ledde till stora översvämningar. Många fick tömma sina 
källare och hantera vattenskador� Det gav tydliga varnings-
signaler om vad vi kan vänta oss i en stad där ån är ett så 
centralt inslag i vår stadsbild� Vi kan inte öka de hårdgjorda 
ytorna på det sätt vi gör idag� Det gör att regnvattnet hamnar 
i dagvattenbrunnar och går till Reningsverket där vi tvingas 
rena från början rent vatten i stället för att det naturligt filtre-
ras ned till grundvattnet� 
 
Eskilstuna behöver en klimatoffensiv. Det är uppen-
bart, särskilt efter de senaste åtta åren med borgerligt styre 
i Eskilstuna� Just nu arbetar kommunen med att ta fram 
en ny klimatplan� Det sker i samverkan med näringsliv, 
akademi och föreningar i syfte att nå de globala miljö-
målen� En progressiv klimatplan är helt nödvändig och för 
oss i Vänsterpartiet är det självklart att kommunen måste 

avsätta medel i en klimatfond för att förverkliga målen� 
Verksamheter kan då söka pengar för att kunna genomföra 
viktiga satsningars som bidrar till kommunens klimatom-
ställning� Den ekonomiska politiken i världen, Sverige och 
Eskilstuna måste anpassas till de ramar som klimatet och 
våra ekosystem sätter upp� Det kräver ökade investeringar 
i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna trans-
porter� För en framgångsrik klimatomställning krävs ett 
rättviseperspektiv som förenar de sociala och ekonomiska 
perspektiven med de gröna� För att möta klimathoten krävs 
ökad jämlikhet� Målet är att bli en klimatneutral kommun 
och för att nå dit måste mycket större satsningar göras nu� Vi 
vill se en ökad biogasproduktion och ytterligare ett tank-
ställe� Kommunens fordon ska i första hand köras på biogas� 
Eskilstuna behöver ta steg för att gå mot att bli mer självför-
sörjande på förnybar el� Då krävs det att vi gör lokala stor-
satsningar på en kommunal solcellspark och att vi satsar på 
vind- och vattenkraft, samtidigt som vi gör större satsningar 
på energieffektiviseringar� 
 
Ett ständigt överutnyttjande av naturens resurser leder 
till kraftig utarmning av den biologiska mångfalden 
och utsläpp av växthusgaser� Skyddet av skogs- och strand-
områden är avgörande för att värna den svenska alle-
mansrätten och den biologiska mångfalden� Det är mycket 
viktiga värden även i vår kommun� Återvinning och cirkulär 
ekonomi är framtiden� Vår färgsortering av hushållsavfall 
och Retuna Återbruksgalleria är unika� Det är två ban-
brytande satsningar som behöver fortsätta att utvecklas� 
 
Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle. Mycket 
av det vi konsumerar behöver vi för att leva bra liv – mat, 
kläder, boende och resor – men sättet sakerna och energin 
framställs på behöver ändras. För de flesta av oss sker en stor 
del av konsumtionen och resandet för att hållbara alternativ 
saknas� Det gäller inte minst på landsbygden� Det är sam-
hället och politikens ansvar att se till att alternativen finns. 
Där inte teknikskiften räcker för att minska utsläppen måste 
konsumtionen styras bort från det smutsiga och alla ges för-
utsättningar att leva mer hållbart� Vi ser ett hållbart liv som 
ett bättre liv� Men för ett fåtal är konsumtion en livsstil av lyx 
och överflöd. Den rikaste procenten släpper ut tio gånger mer 
utsläpp än majoriteten av befolkningen� Det är denna elit som 
behöver dra ner sin konsumtion mest� Hos samma personer 
samlas rikedomar på hög istället för att gå till investeringar 
i framtiden� Det är hög tid att de få som har stora kapital-
tillgångar bidrar mer till omställningen� För alla oss andra 
kommer omställningen att skapa större möjligheter, nya jobb, 
friskare liv och mer framtidstro�  
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att kommunen ska anta en ny progressiv klimatplan och 

ta fram en klimatanpassningsplan

 �  Att öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- och 
gångtrafiken

 �  Att underlätta kollektivtrafiken genom löpande behovs-
anpassning av turtätheten och utveckling även på 
landsbygden

 �  Att halvera biljettpriserna inom kollektivtrafiken och 
arbeta för att på sikt ha en avgiftsfri kollektivtrafik

 �  Att behålla de fria bussresorna för skolungdomar och 
erbjuda fri kollektivtrafik för 65+ året om, dygnet runt

 �  Att återinföra avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade

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

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

 �  Att anlägga fler säkra och trygga cykelparkeringar

 �  Att verka för tillgång till lånecyklar i centrum

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

 �  Att se över och ta fram en plan för att hantera 
översvämningsrisken

 �  Att när möjlighet ges återköpa kraftverken i ån för att ha 
full rådighet

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

 �  Att kommunen möjliggör mer upphandling av ekologisk 
och närproducerad mat

 � Att köttkonsumtionen minskas ytterligare inom kommu-
nens verksamheter

 � Att kommunen köper mer rättvisemärkta, ekologiska och 
närodlade livsmedel och produkter och vid upphand-
lingar ställa miljömässiga och etiska krav

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

 � Att klimat-och miljöinformation utökas och ges ut på 
många språk

 � Att miljövänliga hygienartiklar används inom kommu-
nens verksamheter

 � Att energieffektiviseringar påskyndas

 � Att plastanvändningen minskas

 � Att kommunens egna fordon ökar sin användning av 
biogas

 � Att kommunen arbetar med att undvika att bygga ut mer 
hårdgjord yta

 � Att kommunen utbildar all personal i Agenda 2030

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

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

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

 � Att grönområden och natur i stadsmiljön bevaras och 
görs tillgängliga

 � Att orörda stränder ska förbli oexploaterade

 � Att kommunens skogar ska skötas enligt 
miljöcertifieringskrav

 � Att kommunen ska ha en positiv inställning till alterna-
tiva VA-lösningar där kommunalt vatten och avlopp inte 
kan byggas ut

 � Att kommunen möjliggör för allmänheten att hyra 
 kommunens bilar då de inte används och Kommun-
fastigheter startar bilpooler för sina hyresgäster

Eskilstuna Energi och Miljö
Vänsterpartiet verkar för

 � Att färskvattnets kvalitet och vattenreserv säkras

 � Att elnäten förnyas och driftsäkras och att effekt-
kapaciteten på elnäteten byggs ut

 � Att smarta elnät utvecklas

 � Att fjärrvärmen byggs ut

 � Att reinvesteringarna av VA-nätet snabbas på

 � Att Ekeby reningsverk uppgraderas med bland annat 
läkemedelsrening

 � Att återvinning och återbruk ytterligare utvecklas

 � Att färgsortering till flerfamiljslägenheter testas i större 
utsträckning

 � Att biogasproduktionen byggs ut och att ett nytt tank-
ställe byggs

 � Att samverkan mellan gymnasieskolor, högskolan och 
Energimyndigheten förstärks

 � Att kommunen tillvaratar byggmaterial och arbetar med 
byggåtervinning

 � Att solenergi (solceller) kraftigt byggs ut genom en 
särskild solparkssatsning

Eskilstuna flygplats
Vänsterpartiet verkar för

 � Att stänga ner flygplatsen och göra om ytan så att den kan 
användas till fortsatt utbyggnad av logistikparken�

 � Att de sju miljoner flygplatsen kostar idag används till att 
inleda sänkningen av priset för bussbiljetter med 5 kr.
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På 60-och 70-talet byggdes miljonprogrammen, då gick 
staten in med omfattande investeringar i bra bostäder med 
rimliga hyror� Alla kunde få en bostad de hade råd med, 
ungdomar flyttade hemifrån, familjer startade sina liv 
och pensionärer kunde flytta till en mindre lägenhet. Allt 
 fungerade, men sedan gick något fel� Övertron på marknaden 
tog över och sakta men säkert gick det från att vi hade ett 
system med bostäder för alla till att det nu handlar om att du 
har tillräckligt stor plånbok�

Bostadsbristen har länge varit ett faktum. Det finns 
för få bostäder och köerna till att få en bostad du har råd med 
växer, samtidigt som lägenheter står tomma i vår stad� Det 
låter märkligt med tanke på behoven men är en verklighet� 
Varför är det så? Svaret är enkelt, de lägenheter som står 
tomma till exempel i Skiftinge är för dyra� Oseriösa ägare av 
hyresbostäder lyxrenoverar lägenheter då någon flyttar ut och 
hyran höjs därefter med flera tusen. Samtidigt gör man inget 
åt trappuppgångar, hissar och tvättstugor� Du har då samma 
hyra på den lägenheten som på en nyproducerad lägenhet 
och vanligt folk har då inte råd att bo där� Så fungerar dagens 
bostadsmarknad� 
 
Eskilstuna har ett kommunalt bostadsbolag, en allmännytta 
som det heter med ett annat namn� Namnet i sig visar vad 
ett sådant bolag ska vara, det vill säga till allmänhetens 
nytta� Historiskt sett har bostadsbolaget varit det i Eskilstuna� 
Man har bidragit till att hålla ner hyrorna, ha bra bostäder 
och genomfört rimliga renoveringar� Sedan åtta år tillbaka 
styrs Kommunfastigheter av politiker från Moderaterna, 
Socialdemokraterna och Centern� Dessa år av borgerligt 
styre har hyresgästerna kunnat känna in på bara skinnet� 
 
Utförsäljningen av lägenheterna i Viptorp, 
Skogsängen och Torshälla ledde till en stor protest-
rörelse som vi i Vänsterpartiet var en del av� Tyvärr gick 
försäljningen inte att stoppa och kommunen har idag tappat 
kontrollen över stora delar av sitt lägenhetsbestånd� Dessa 
bostadsområden riskerar nu hyreshöjningar och en osäker 
framtid� Kommunen har inte råd att sälja ut lägenheter� Det 
är ekonomiskt oförsvarbart och minskar det redan idag 
begränsade ägandet av kommunala hyresrätter i Eskilstuna� 
Ett bestånd som behöver utökas, inte säljas ut� 
 
Hur Kommunfastigheter styrs är politikens ansvar. 
Att man idag är drivande i att höja hyror genom bruksvärde-
ringar är Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 
ansvariga för� Det är deras fel att de boendes hyror höjs 
med flera tusen utan att något har förändrats i lägenheten 
och många kan därmed inte bo kvar� Hyresgästföreningen 
är tydliga med att det finns alternativ till dessa bruksvärde-
ringar som bolaget gör� De förordar i stället en systematise-
rad hyressättning, där målet är att få rätt hyra, inte att höja 
hyran� Vänsterpartiet tog fajten för att stoppa marknadshy-
rorna och vann� Vi är nu beredda att även här i Eskilstuna 
ta fajten tillsammans med Hyresgästföreningen och stoppa 
de  omotiverade hyreshöjningar som genomförs idag av det 
kommunala bostadsbolaget�

Även dagens sätt att renovera driver upp hyrorna 
inom Kommunfastigheter. Renoveringar i sig är bra 
och nöd vändiga, bostäder ska underhållas� Men fastighets-
bolagets mål med nuvarande politiska styrning är att höja 
hyrorna� Då gör man samma renoveringar hos alla, utan 
möjligheter för de boende att göra några val� Boende på 
Bellmansplan vittnar om att man tvingas flytta, inte för att 
man inte trivs i den bostad man bott i under mer än 10 år, 
utan för att man inte har råd att bo kvar när det kommunala 
bostadsbolaget renoverar� Det är oacceptabelt� 
 
När byggkonjunkturen är het och beställarna av bygg-
projekt väljer att i utvärderingen av anbuden värdera låga 
priser högst, då riskerar oseriösa och ibland rent kriminella 
byggföretag att få bli underentreprenörer till vinnande anbud� 
Byggbranschen har länge haft problem med oseriösa aktörer 
som får uppdrag och sedan inte klarar kvalitetskraven� Vid 
offertrundan plockas de bort av beställaren, men de dyker 
upp igen när vinnaren hyr in dem med följden att resultatet 
av jobbet inte håller kvaliteten och att svart arbetskraft kan 
ha använts� Inom kommunens bolag är det extra viktigt att 
Kommunfastighet AB och Eskilstuna Energi- och Miljö 
arbetar aktivt med att ställa tydliga och konsekventa krav på 
de byggbolag som vinner upphandlingen av olika byggpro-
jekt� 
 
Din trygghet är politikens ansvar, det gäller även på 
bostadsmarknaden� Då kan inte det kommunala bostads-
bolaget agera som det gör idag� Vi alla förtjänar bättre� 
Kommunfastigheter är ett allmännyttigt bolag som ska ha 
hyror på en rimlig nivå, renovera lägenheter på ett sätt som 
gör att människor kan bo kvar, bygga nya bostäder runtom i 
hela Eskilstuna, behålla och utöka sitt bestånd av lägenheter 
och låta alla som behöver det få ett hem� Vi vill se en blandad 
bebyggelse i staden där hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus 
och villor samsas� En stad där segregationen minskar och 
inte ökar som idag. Där unga människor kan flytta hemifrån 
och få ett eget hem, där man har råd att bo kvar efter en 
renovering och bostäder byggs för dagens Eskilstunabor och 
inte för någon välbeställd målgrupp man hoppas ska flytta 
hit� Bara så når vi målet, en bostad för alla� 
 
Bostadsfrågan löser man inte enbart på kommunal 
nivå, utan man är beroende av kraftfulla statliga inves-
teringar� Dessutom behöver Allbolagslagen ses över så 
att kravet på affärsmässighet reduceras till förmån för 
Allmännyttans övriga uppgifter� Nyproduktion är dyrt, 
särskilt när de statliga investeringsstöden försvunnit� 
Övertron på  mark naden kommer att kosta människors 
trygghet� Vi värnar i stället människors framtid� För oss är 
det självklart att den statliga finansieringen av bostadsbyg-
gandet måste öka samtidigt som vi kräver att kommunen gör 
sin del� Vi tar ansvar för människors hem, det är dags att ta 
tillbaka kontrollen� Vill man på allvar ändra bostadspolitiken 
i Eskilstuna kan det bara ske genom att lägga sin rösta på 
Vänsterpartiet�
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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 både i lågkonjunktur och 
högkonjunktur

 � Att kommunen prioriterar byggandet av hyresrätter med 
rimliga hyror

 � Att arbetet kring att motverka hemlöshet och trångbodd-
het stärks, målsättningen är att ingen person i Eskilstuna 
ska vara hemlös

 � Att en bostadssamordnare tillsätts med ansvar för att 
underlätta att hitta en bostad till eskilstunabor som har 
lång väg till att få en bostad

 � Att Eskilstuna kommun inför en nollvision kring 
vräkning av barnfamiljer

 � Att fortsätta bygga hyresrätter även på markplan och i 
yttre tätorter som Hållsta, Hällby, Kjula 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 
byggföretag som vänder sig till kommunen�

 � Att skapa bra boendemiljöer där du kan leva livet ut

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

 � Att en bostadsförmedling skapas i kommunen

 � Att studenter ska ha bostadsgaranti enligt Sveriges 
Förenade Studentkårers riktlinjer

 � Att man i större utsträckning villkorar byggnation av 
hyresrätter när kommunen säljer kommunal mark

Kommunfastigheter – 
Eskilstunas gemensamt ägda 
fastighetsbolag
Vänsterpartiet verkar för

 � Att ingen utförsäljning av de kommunala hyres-
bostäderna ska ske

 � Att bolaget köper tillbaka hyresrätter

 � Att ingen utförsäljning av Badhus och Arena eller väl-
färdslokaler ska ske

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

 � Att Kommunfastighet arbetar aktivt med att ställa tydliga 
och konsekventa krav på de byggbolag som vinner upp-
handlingen av olika byggprojekt

 � Att när statligt investeringsstöd finns ska bolaget söka 
detta 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 inkomstkraven tas bort

 � 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 och 
Hällberga

 � Att bolaget fortsätter med renoveringar, energi-
effektiviseringar och underhåll utifrån arbetsmodellen 
i Lagersberg, där målsättningen vara att hålla nere 
hyreshöjningarna

 � Att bolaget 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 laddstationer för elbilar och elcyklar byggas i kom-
munfastigheters bestånd

 � 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, det ska 
vara förstahandsalternativet då det är möjligt
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En promenad genom centrala Eskilstuna bjuder på ett 
vackert Åstråk, ett nytt Fristadstorg som bjuder in till att 
sitta ner och mitt i stan ett nybyggt universitet� Detta till-
sammans med mer klassiska delar som Köpmangatan och 
Rademachersmedjorna är mycket av det vi gillar i vår stad�  
 
Det som tyvärr inte går att undvika under prome-
naden genom stan är den butiksdöd som präglar 
centrum. Gallerior gapar tomma och det saknas liv och 
rörelse� Eskilstuna är tyvärr inte unikt, så här ser det ut 
i många andra städer också� Det är uppenbart att detta 
inte löser sig av sig självt� Vi behöver tänka om och tänka 
nytt� Vi vill alla ha en levande stad med liv och rörelse, där 
människor i alla åldrar och från olika delar av staden vill 
vara och trivas� Det har gjorts en del goda försök till att 
göra Fristadstorget mer aktivt, men det kommer att krävas 
betydligt mer�  
 
Vi vill starta en centrumberedning, där man tar ett 
helhetsgrepp om planeringen av centrum� Det kommer att 
kräva en del modiga beslut� Det kan handla om att man ser 
över hur personbilstrafiken kan minska i centrum, hur fler 
områden kan göras bilfria, hur man kan få in nya typer av 
verksamheter och försöker komma bort från att bara tänka 
på ett köpcentrum� Kanske kan man lyfta bort taket på 
Gallerian och skapa en gågata där� Det kan öppna upp och ge 
bättre möjligheter för verksamheterna att ha olika öppet-
tider och det kan få bort den otrygghet som finns där idag. 
Möjligheterna är många� 
 
För att skapa en stad för alla så måste vi planera 
långsiktigt och bygga på ett sätt som är hållbart på alla 
plan� Tyvärr saknas de ambitionerna idag� I stället låter man 
andra värden styra� När Engelska skolan vill bygga ut tillåts 
de bygga så trångt att eleverna måste ha raster i skift, skolan 
blir ännu mer inlåst med gallergrindar och kommunen bjuder 
på upprustning av en park� Det är inte att bygga hållbart för 
framtiden utan det handlar om att gynna ett enskilt företag 
som vill tjäna pengar på barnen� Tyvärr ser det inte alltid 
bättre ut när kommunen bygger i egen regi� Den så kallade 

”Garageskolan” i Munktellområdet kommer att ge knappa 
ytor för eleverna att vistas på� Skolan ligger på ett bilgarage, 

får en begränsad skolgård och ytor för utevistelse på taket� 
Det är definitivt är inte att bygga med barnens bästa i fokus. 
Barnkonventionen är lag i Sverige och det är dags att det 
också syns i Eskilstuna� 
 
Eskilstuna är en segregerad stad. Vi har områden med 
bara villor och radhus, områden med nästan bara hyreslägen-
heter och områden med bostadsrätter� Jämför man ekonomi 
och hälsa blir det ännu tydligare att det ser olika ut i vår 
stad� I vissa områden har man lägre inkomster och lever ett 
kortare liv� Segregation skapar otrygghet� Kriminella världar 
får lättare att ta över när alltför många unga människor 
saknar hopp om framtiden� Den upplevda otryggheten 
i Eskilstuna är idag alldeles för hög� Så kan det inte få 
vara� De kriminella gäng som härjar och begår brott måste 
självklart lagföras. Vi behöver också fler poliser som arbetar 
förebyggande i bostadsområdena� Drogförsäljning sker 
idag på öppen gata, så kan det inte få vara� Det är drogerna 
som skapar mycket av den otrygghet vi ser, tillsammans 
med tillgången på vapen� Vill man råda bot på den negativa 
utveckling som vi just nu ser i staden så finns den inga enkla 
lösningar� Det krävs ett omfattande förebyggande arbete med 
skola, socialtjänst, kultur och fritid i samverkan med polisen� 
Samtidigt behöver vi bygga staden så att den uppdelning vi 
idag ser kan motverkas� Du ska inte växa upp i Lagersberg 
med vetskapen om att i ditt bostadsområde är livslängden 
kortare, men om du sätter dig på bussen till Skogstorp ser det 
helt annorlunda ut� 
 
Problemet är att det idag tyvärr finns alldeles för få 
ambitioner för att motverka segregation.  
När Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 
inför inkomstkrav i stora delar av kommunens bostads-
bestånd och säkerställer att fattiga människor inte kan 
bo i vissa områden så ökar det segregationen i stället för 
att minska den� Ett bostadsområde med hyreslägenheter, 
bostadsrätter, radhus och villor är vad vi bör planera för� Då 
finns förutsättningar för att undersköterskan och direktören 
möts och att deras barn går i samma skola�
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Vänsterpartiet verkar för
 �  Att tillgängligheten ska prioriteras vid all ny- och 

ombyggnation

 �  Att utveckla offentliga miljöer vid boenden med lek-
platser, träd och parker till gröna varierade uterum

 �  Att bygga staden på ett sätt som gör att människor kan 
mötas

 �  Att skolor ska placeras på platser som är bra för barn och 
har utrymme för stimulerande byggnader och skolgårdar 
som följer boverkets riktlinjer

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

 �  Att utifrån kommunens grönplan stimulera byggandet 
av våtmarker, dagvattendammar, behålla diken, utveckla 
grönområden och återplantera träd

 �  Att underlätta pollineringen genom ekosystemtjänster

 �  Att utsläppen från Vilsta industriområde ska minskas, ett 
första steg mot att göra Eskilstunaån badbar i centrum

 �  Att när bostäder byggs på höjden ska det ställas krav på 
omgivande markytor

 �  Att stärka barn- och jämställdhetsperspektivet i sam-
hällsbyggnadsarbetet liksom socialtjänstens roll i 
samhällsplaneringen

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

 �  Att arbeta intensivt med säkrare cykelvägar och att länka 
samman och komplettera dagens cykelbanor och cykel-
stråk för att underlätta att ta sig med cykel genom staden

 �  Att med jämställd snöröjning, att plogning av cykel och 
gångbanor prioriteras före bilvägar, 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 starta en centrumberedning med uppdrag att ta ett 
nytt helhetsgrepp för att utveckla Eskilstuna centrum till 
att bli en levande plats där människor möts

 �  Att minska personbilstrafiken i centrum, med målet ett 
bilfritt centrum

 �  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 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 
görs tillgängliga

 �  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, gärna i anslutning till lekparker

 �  Att vattenposter placeras vid lekparker, fotbollsplaner 
och spontaindrottsplatser

 �  Att fler träd planteras i staden, både för att skapa möjlig-
het till skugga och för att fungera som gröna lungor

 �  Att verka för att fler miniparker, odlingslotter och möjlig-
het till stadsodling skapas

 �  Att anlägga ett nytt koloniområde

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

 �  Att montera belysning i fler pulkabackar 

Landsbygden
 �  Att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden

 �  Att bidra till en levande landsbygd och boende på lands-
bygden genom att ta fram tätortsanalyser för Näshulta, 
Hållsta, Barva, Kjula och Ärla

 �  Att kommunen möjliggör mer upphandling av ekologisk 
och närproducerad mat

 �  Att orörda stränder ska förbli oexploaterade

 �  Att kommunens skogar ska skötas enligt 
miljöcertifieringskrav

 �  Att IT-utbyggnaden 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, till exempel genom att stötta utvecklingen av 
fler byalag

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

 �  Att kommunen ska ha en positiv inställning till alterna-
tiva VA-lösningar där kommunalt vatten och avlopp inte 
kan byggas ut

 �  Att bibehålla, utveckla och tillgängliggöra natur -
reservaten samt skapa ett nytt naturreservat
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Förskolan och skolan i Eskilstuna ska vara jämlik 
och jämställd. Alla barn och unga ska ges samma rätt 
till utbildning� En skola som ger barn lika chanser är också 
kompensatorisk, det vill säga att den förmår ge mer stöd till 
den som behöver det� Under lång tid fanns det en vilja till 
detta� Politiska reformer lade grunden för ett av världens 
bästa skolsystem i vårt land� Så är det inte längre� Alldeles 
för många barn går idag miste om en bra skolgång� Det är ett 
misslyckande, inte bara för det enskilda barnet, utan också 
för samhället i stort�

Sverige är extremt. Som enda land i världen kan man 
fritt göra vinst på barns utbildning. Pengarna du och 
jag betalar för våra barns skolgång och framgång går till 
vinster i skolkoncerner och hamnar i skatteparadis� Dessutom 
leder den marknadsanpassade skolan till betygsinflation, 
segregation och ökad ojämlikhet� Privatiseringsexperimentet 
med marknadsskolan har förstört möjligheterna för tusentals 
barn� Marknadsskolan är ett monumentalt misslyckande� 
Det tycker en majoritet av svenska folket och stora delar av 
lärarkåren� Det räcker att läsa en artikel om Engelska skolans 
ägare för att inse att de är profitörer som inte hör hemma i 
vår skola� 
 
Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan med 
start nästa mandatperiod. Barnens rätt till utbildning 
kan inte vänta� Varje år är det nya elever som skickas igenom 
systemet utan tillräckliga kunskaper� För var och en av dem 
är det en förlorad livschans� Företagen tar den skolpeng som 
varje barn genererar, och istället för att ge barnen det de har 
behov av så snor man pengar till företagens vinster� Barn 
i behov av stöd är inte välkomna, de kostar helt enkel för 
mycket pengar, istället fylls klasserna upp för att maximera 
utnyttjandet av skolpengen� Allt sammantaget dräneras den 
kommunala skolan på pengar� Det är tydligt att systemet 
måste förändras� Beslutet ligger i riksdagen och är något vi 
inte kan styra över lokalt� Det vi kan göra här i Eskilstuna 
är att säga nej när en privat skola vill etablera sig� Det har vi 
gjort och kommer fortsätta att göra� Situationen med privata 
skolor i Eskilstuna är särskilt svår när det gäller gymnasie-
skolan där friskolor tillåtits etablera sig med resultatet att det 
blir omöjligt att planera för framtiden, kvalitativa program 
tvingas lägga ner och klasserna bli alldeles för stora eller för 
små� Situationen är ohållbar� 
 
Men det räcker inte att åtgärda systemfelen med 
den privatiserade skolan. Det behövs fler vuxna, utbil-
dade lärare, fridspedagoger och annan personal, men också 
skolböcker och annat material till eleverna� Det kräver att 
man tillför mer resurser, det är bara så vi kan skapa en skola 
som kan möta barn utifrån deras olikheter och skiftande 
behov� Tilläggsbeloppet, som är till för att stödja barn med 
olika funktionsnedsättningar, behöver utökas så att det 

även gäller för elever med psykiska funktionsnedsättningar� 
Pengarna till detta och till strukturtillägget, som är till för 
att kompensera skolor med större behov, behöver utökas� Vi 
vill även att man utreder möjligheterna för de kommunala 
skolorna att ha klasspeng i stället för elevpeng, som idag� Det 
skulle i förlängningen ge ett mer stabilt ersättningssystem 
som inte skiftar i ersättning till skolorna månad för månad� 
 
Alltför många barn far illa idag och den psykiska 
ohälsan bland unga är utbredd, särskilt bland tjejer. 
Det krävs satsningar inte bara på undervisning utan också 
på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och 
socialt stöd� I en stad där kriminalitet och droger kryper 
ner i åldrarna är skolan en helt avgörande faktor för att man 
ska kunna vända detta� En fungerande skolgång är en av 
de viktigaste friskfaktorerna� Vi ser idag att alltför många 
elever inte klarar skolan med godkända betyg� Alltför många 
barn börjar aldrig gymnasieskolan eller hoppar av i förtid� 
Gymnasieskolan ska kunna möta alla ungdomars behov, och 
inte som idag bygga på konkurrens� Skolan behöver extra 
stöd för att kunna arbeta med just de elever som av olika skäl 
har det svårt� Vi vet att satsningar här kommer att löna sig i 
längden� Det är också viktigt att vi får bart kränkningar och 
diskriminering, därför vill vi att all personal som arbetar i 
skolan ska genomgå en jämställdhets och hbtqi-utbildning� 
 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande där alla barn får en likvärdig chans till kunska-
per och erfarenheter� Det ska inte spela någon roll vilken 
förskola du går i, utan alla barn ska ha samma förutsätt-
ningar att lyckas� I en likvärdig förskola kan barn från olika 
samhällsklasser, med olika etnisk och kulturell bakgrund 
mötas redan i tidiga åldrar� Förskolor där barn är i behov av 
mer stöd måste prioriteras mer� Många minns säkert någon 
personal på förskolan som har betytt särskilt mycket för oss, 
en vuxen som var den som såg oss och lyfte oss� Den rätten 
har alla barn�  
 
Förskolan står inför stora utmaningar och därför 
behöver förskolan fler förskollärare och barnskö-
tare. För att ge förskollärarna och barnskötarna ytterligare 
möjlighet till utveckling och lust i arbetet krävs mer kom-
petensutveckling, mer tid till reflekterande samtal mellan 
kollegor och större möjligheter till in flytande ute på försko-
lorna� Framtida satsningar på förskolan ska nå hela vägen ut 
i verksamheterna� Personalen ska känna att man får ökade 
resurser och fler kollegor och att barnen får stöd utifrån sina 
behov�

Sk
ol

a 
oc

h 
fö

rs
ko

la

Förskolan och 
skolan är nyckeln till 
ett bättre samhälle



15

Vänsterpartiet verkar för
 � Att resurserna till förskolan och skolan stärks

 � Att inga privata skolor får etablera sig i Eskilstuna

 � Att kommunen utreder möjligheterna att införa klasspeng 
för de kommunala skolorna

 � 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 jämlikhets- och jämställd-
hetsarbete, normkritiskt tänkande, interkulturellt arbete 
och arbete med genus

 � Att arbetet med MVP, mentorer i våldspreventionen, 
utökas till att nå fler elever i såväl grundskola som på 
gymnasiet

 � 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

 � Att nya förskolor och skolor byggs för att täcka de 
kommande behoven

 � Att förskolor och skolor byggs med barnens bästa i 
fokus och har ytor och skolgårdar som följer Boverkets 
riktlinjer

 � Att man ser över ersättningssystemet vid nybyggnation så 
att inte skolorna drabbas av ökade kostnader eller lägre 
ersättning

Förskola
 � Att minska barngruppernas storlek i förskolan

 � 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, grund skola, 
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 att alla barn som vill det ska 
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 
4-6 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 tilläggs-
beloppet även innefattar stöd till barn med psykiska 
funktionsnedsättningar

 � Att strukturtillägget ses över för att ännu bättre nå rätt 
elever

 � Att kommunen genomför en särskild satsning på 
läromedel

 � Att alla skolor erbjuder läxhjälp

 � Att bemannade skolbibliotek finns på alla skolor

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

 � Att man sätter stopp för sexuella trakasserier i skolan

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

 � Att idrott, hälsa och fysiska aktiviteter prioriteras

 � Att elevdemokratin på skolorna prioriteras

 � Att alla barn i förskoleklass erbjuds simundervisning

 � Att utveckla praoverksamhet tillsammans med 
näringslivet

 � Att skolorna kan återinföra traditionella avslutningar 
och inte behöva räkna avslutningsdagen som en vanlig 
skoldag med undervisning

 � Att en storsatsning på ett anti-mobbningsarbete genom-
förs i grundskolan

 � Att antalet skoldagar återgår till tidigare antal, för att 
möjliggöra för lärare att kunna fortbilda sig och arbeta 
med utveckling och planering

 � 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 i syfte att stödja flickors och 
pojkars otraditionella yrkesval

 � Att man arbetar för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och 
minskar deras administration
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Vi kan bäst stå emot utmaningar och klara kriser när 
vi står tillsammans och stöder varandra. Pandemin 
har gjort bristerna i äldreomsorgen tydliga� Konsekvenserna 
efter många år av nedskärningar och privatiseringar blev 
synliga genom att äldre inte skyddades från smittan i delar 
av omsorgen� Det fanns för lite personal och till en början 
saknades skyddsutrustning� Om personalen redan går på 
knäna är det svårt att hantera en kris utan att både personal 
och äldre blir lidande� 
 
De som jobbar inom hemtjänsten och äldreomsorgen i 
Eskilstuna idag har burit konsekvenserna av ned skärningarna 
på sina axlar genom att arbeta hårdare och se kollegorna bli 
färre, samtidigt som den egna arbetsbördan blivit större varje 
år� I stället för att lösa resursbristen har styrande politiker 
svarat med effektiviseringar, nya modeller och minutstyr-
ning när det är tydligt att det främst är resurser som behövs� 
Kombinationen av marknadslösningar, byråkrati och resurs-
brist har skapat närmast omänskliga villkor för de samhälls-
bärare vi inte klarar oss utan� Eftersom välfärds yrkena är 
kvinnodominerade så slår neddragningarna särskilt hårt mot 
kvinnors arbetsvillkor och möjlighet till makt och inflytande.  
 
Vi måste sluta att mäta tid och i stället lita på att perso-
nalen i dialog med de äldre kan säkerställa att de får den vård 
och omsorg de har rätt till� Välfärden är sam hällets ansvar 
och borde styras demokratiskt� Det är politikens uppgift 
att se till att den fungerar, kommer alla till del och att de 
anställda ges inflytande. 
 
När vården inte räcker till tvingas anhöriga, särskilt kvinnor, 
att ta ett allt större ansvar� Du står där ensam med sorgen 
över att en anhörig inte mår bra och ska samtidigt lösa allt 
från att reda ut hur hen kan få stöd, ta kontakter med banken, 
tömma och säga upp en lägenhet� Listan kan göras lång� 

Människor bollas ofta runt i en stor administrativ apparat där 
det är en kamp för den enskilde, ofta med hjälp av anhöriga, 
att få rätt tillgång till vård och omsorg� Så kan det inte få 
vara� Vi har på många sätt ett bra anhörigstöd i Eskilstuna 
idag, men det behöver utvecklas till att även stötta anhöriga i 
att hitta rätt i djungeln�

Många år av privatiseringar och ständig jakt på 
effektiviseringar inom vården och omsorgen har 
påverkat både hälsa, vårdbehov och tillgången till 
vård negativt. Att du är beroende av omsorg ska inte, 
som idag, begränsa dina möjligheter att styra över ditt liv� 
Vittnesmålen om äldre som nästan aldrig får gå ut eller som 
måste äta sin middag tidigt på eftermiddagen för att persona-
len ska få arbetstiden att gå ihop, det vittnar om en förskjut-
ning i synen på människovärde� Vård och omsorg måste ges 
efter behov oavsett om du bor på ett särskilt boende eller 
hemma och har insatser av hemtjänsten� I Eskilstuna har den 
Socialdemokratiska majoriteten när de styr med Moderaterna 
ökat antalet privata äldreboenden och släppt in skandalom-
susade aktörer som Vardaga i vår äldreomsorg� Samtidigt har 
LOV, lagen om valfrihet, införts inom delar av socialtjänsten� 
När man privatiserar vård och omsorg så innebär det att man 
tillåter privata bolag att göra vinst på sköra människor, samti-
digt som man utsätter personalen för sämre arbetsvillkor� Det 
kan vi aldrig acceptera� Vi i Vänsterpartiet är tydliga med 
att vi säger nej till LOV och alla privatiseringar� Vi vet att 
det leder till både ökade kostnader, sämre arbetsvillkor och 
sämre kvalitet inom vården och omsorgen�

Vi vill i stället satsa mer resurser på att öka grundbe-
manningen i äldreomsorgen och säkerställa att kommunen 
på allvar lever upp till löften om fasta anställningar och 
heltider� Det är också avgörande för många äldre att det 
blir en bättre kontinuitet inom hemtjänsten och inte som 
idag när du kan träffa upp till 20 olika personer under en 
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Social trygghet, vårt 
gemensamma ansvar
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tvåveckors period� Vill man på allvar höja kvaliteten i äldre-
omsorgen så krävs det att det görs större statliga satsningar� 
En vård och omsorg som är solidariskt finansierad av skat-
temedel och där pengarna går till verksamhet och inte till 
företagens vinster är en grundförutsättning för att uppnå en 
jämlik vård och omsorg i hela Sverige�   
 
Kommunens omsorg är inte bara till för äldre utan även för 
personer med olika funktionsnedsättningar� Det är av gö-
rande att du som lever med funktionsnedsättning ska kunna 
lita på att få det stöd du behöver och att din rätt att delta i 
samhället på det sätt du vill inte ständigt ifrågasätts och 
försvåras� Tryggheten i ett samhälle hänger ihop med hur 
våra trygghetssystem fungerar, A-kassan, sjukförsäkringen, 
LSS och pensionerna� Vi behöver en ny LSS-lagstiftning 
som säkerställer att man fullföljer de intentioner som lagen 
en gång hade� I kommunen behöver vi möjliggöra boende-
platser, utveckla daglig verksamhet och andra stöd du har 
rätt till� Vi vill säkerställa att vi på allvar efterlever tanken 
med de 150 jobben där personer med funktionsnedsättningar 
ska få arbete i kommunen� Tyvärr har man bara kommit en 
bit på vägen� Vi måste möjliggöra för alla att kunna studera, 
även du som har behov av stöd� Pluskortet möjliggör för 
dig som har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatriskt 
funktions nedsättningar att gå två till priset av en på en fot-
bollsmatch eller en föreställning� Det är viktigt, låt oss göra 
det ännu viktigare och få ett bredare innehåll� 
 
När samhällets orättvisor och klassklyftorna ökar 
skapas en mer gynnsam grogrund för kriminali-
tet. Det sker i hela samhället men särskilt i de fattigaste 
områdena� De av oss som bor i dessa områden är särskilt 
utsatta för våld och det finns en uppgivenhet över att sam-
hället övergivit området� Istället för framtidsdrömmar om 
utbildning och bra jobb känner många en desperation inför 

en hopplös framtid� Droghandel har därför blivit ett alterna-
tiv för alltför många barn och ungdomar i eftersatta förorter, 
detta gäller särskilt för pojkar och unga män� Det är ett 
svek från samhällets sida� Det kräver nämligen omfattande 
förebyggande insatser� För att få ner brottsligheten går det 
inte bara att vara hård mot de kriminella, det gäller att vara 
smartare än de kriminella� Vissa straff kan behöva höjas men 
mycket mer fokus måste riktas mot att förhindra rekryte-
ringen av nya barn och unga till gängkriminalitet� Skolan 
och fritidsverksamheter behöver ges bättre resurser, likaså 
socialtjänsten� 
 
Föräldrar ska inte behöva oroa sig över skjutvapen-
våld och om deras barn ska drabbas� Kriminaliteten behöver 
mötas både med ett fungerande och närvarande rättssystem 
som fler patrullerande poliser, arbete mot narkotikahandel, 
kamp mot tillgången till illegala skjutvapen och ett effektivt 
avhopparprogram, men framför allt med en kamp mot kri-
minalitetens djupare orsaker – klassamhället, segregationen, 
rasismen på arbetsmarknaden, trångboddheten och bristen på 
framtidstro. För att ta tag i den akuta situationen vi befinner 
oss i vill vi se en rad olika insatser förutom det avgörande 
breda förebyggande arbetet� Vi vill att man tillsätter en kom-
mission mot våldet, inför projektet Sluta skjut i Eskilstuna 
och satsar på att få fler unga att våga vittna. 
 
I Eskilstuna har vi skenande kostnader för socialtjänsten� 
Den stora frågan är ofta vad vi ska ta bort för att minska 
kostnaderna� Vi vill se ett annat tankesätt� Hur kan vi som 
kommun tillsammans med andra aktörer och civilsamhället 
arbeta för att människor ska må bättre? Hur kan vi får barn, 
unga och vuxna att inte missbruka och inte hamna i krimina-
litet? Det är för alla oss, vi som bor i Eskilstuna, som vi till-
sammans ska bygga och utveckla staden så att den blir bättre 
och tryggare� Allas trygghet är vårt gemensamma ansvar� 
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att New Public Management tas bort som styrmodell och 

ersätts med behovsanpassad vård och omsorg

 � Att använda och anpassa ny teknik som kan underlätta för 
äldre, och personer med funktionsvariationer, anhöriga 
och personal inom vård och omsorg

 � 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 och 
ge fler insatser

 � 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 i behov av vård och omsorg
 � 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 öka möjligheten till kulturupplevelser för äldre

 � Att kommunen samverkar med ideella krafter och Ung 
omsorg 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 kom-
munens regi och som inte uppfyller kvalitetskraven

 � Att när vi bygger nya boenden planera för att maten lagas 
på plats och att det finns en öppen restaurang

 � Att kommunens öppna restauranger på boenden behålls

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

 � Att starta flera nya matlag där äldre kan äta gemensamt 
och att de 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 del-
aktiga i måltiden

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

 � Att Vårdhunden återinförs på äldreboenden

Yngre i behov av omsorg
 � Att höja demografiuppräkningen för LSS-området

 � Att bygga nya boendeplatser

 � Att införa sommarpengar på LSS-boenden

 � Att främja studier och öka antalet riktiga jobb för 
personer med funktionsvariationer genom anställningar 
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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Socialt stöd
 � Att hela kommunen gör ett omtag och arbetar till-

sammans med andra aktörer med målet att barn, unga 
och vuxna ska må bättre och undvika att hamna i 
missbruk och kriminalitet

 � Att kommunen inför en kommission mot våldet

 � Att i samverkan med t ex Mälardalens universitet säker-
ställa att vi arbetar med evidensbaserade och beprövade 
metoder inom socialt arbete

 � Att all socialtjänst gällande barn och ungdomar ska ha 
ett barnrättsperspektiv och ske i nära samarbete med 
förskola, grundskola, gymnasium och andra berörda 
parter

 � Att skola, kultur och fritid och socialtjänst satsar på tidiga 
förebyggande insatser för barn och ungdomar

 � Att socialtjänsten har tidiga riktade insatser redan i för-
skolan och grundskolans lägre åldrar

 � 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 öka grundbemanningen av socialsekreterare så att de 
hinner med uppgifter som utredningar och uppföljningar 
med mera�

 � Att utöka andelen professionella familjehem som drivs 
kommunalt

 � Att permanenta satsningen Trygga unga och förstärka 
med fler som jobbar socialt förebyggande med barn och 
ungdomar på fältet både dagtid och kvällstid

 � Att kommunen arbetar med ett 24-h-perspektiv för att 
kunna stötta 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

 � Att förstärka och utöka Fristadshus med komplette-
rande verksamheter för att nå fler ungdomar med tyngre 
problematik

 � Att utöka kolloverksamheten både till antal plaster och 
innehåll som föräldrakollo och vinterlovskollo

 � Att öppna fler familjecentraler i Eskilstuna i nära dialog 
med Region Sörmland

 � 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 målsättningen att hjälpa fler kvinnor ur missbruk

 � Att skapa ett boende likt Hemlaås för missbrukande äldre 
kvinnor

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

 � Att satsa på ett arbete med att få ungdomar att våga vittna

 � Att i samverkan arbeta utifrån konceptet Känn dig trygg, 
förebygg

 � Att utöka avhopparverksamheten

 � Att kommunen i samverkan med polisen och andra 
aktörer inför projektet Sluta skjut
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Kultur bidrar till att skapa ett rikare samhälle att 
leva i för alla. Kulturen kan spegla samhället, motverka 
segregation och klasskillnader, är livsnerven i vårt samhälle 
och helt avgörande för det öppna fria samhället� Historiskt 
har mörka krafter censurerat föreställningar, bränt böcker 
och förstört konstverk� De som vill begränsa demokrati och 
sortera människor angriper ofta just kulturen� Vi ser att i 
dagens samhälle är den fria kulturen under hot och det har 
aldrig varit viktigare att försvara den� För oss är det en själv-
klarhet att stå upp för kulturen och kulturarbetarna� 
 
I tider av kris är kulturen särskilt viktig. Den har 
avgörande inverkan på vår psykiska hälsa� Det är dock 
tydligt att kultur arbetare och kulturaktörer är en grupp som 
har drabbats särskilt hårt av coronakrisen� Arrangemang har 
ställts in samtidigt som många i branschen oftast inte har 
rätt till A-kassa� För oss är det helt avgörande att vi värnar 
kulturen och kulturutövarnas möjlighet att kunna fortsätta 
leva på och arbeta med kultur� Vi vill därför att Eskilstuna 
kommun inrättar en fond där enskilda kulturarbetare kan 
söka pengar för arrangemang, projekt och konstverk som på 
olika sätt kommer kommunen till del� Fonden ska inte vara 
till för det ideella föreningslivet utan rikta sig mot professi-
onella kulturarbetare inom olika genrer� Vi ser här en möj-
lighet att stötta den viktiga samhällbärare som kulturen är, 
samtidigt som resultatet på olika sätt gynnar Eskilstunaborna� 
 
Barn och ungdomar, vuxna och äldre möter på olika sätt 
kultur, idrott eller fritid i vår kommun� 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 våra idrottsplatser eller glädjen hos den 
äldre mannen över att just den där boken han ville läsa fanns 
inne på biblioteket� Många barn, ungdomar, vuxna och äldre 
deltar, men för andra finns det hinder. Det kan handla om 

kostnader, dålig information och osäkerhet� Listan kan göras 
lång till varför kommunens utbud inte når ut till alla, varför 
vissa tar del av allt och andra inte tar del av något� I en stad 
som slits isär av ökade klyftor mellan människor, så är kultur, 
idrott och fritid broar som binder oss samman� Därför är det 
så viktigt att fortsätta med just de satsningar som når fler nya 
målgrupper, till exempel den lyckade lässatsningen för barn 
i förskola och skola, musikprojektet El Sistema och Öppen 
musikskola�

Många vittnar om hur idrottsföreningen räddade 
livet på dem och andra om hur viktigt det var med fritids-
gården 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 stimulerande 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 och ett utbud som tilltalar 
och ger utrymme för både flickor och pojkar, kvinnor och 
män� Vilsta friluftsområde är en grön oas mitt i staden, fylld 
av aktiviteter och möjligheter till rekreation som inte behöver 
kosta något� Det är ett område som lever året om, är öppet för 
alla och kräver inte medlemskap, ett område där olika åldrar 
möts i motionsspåret, på badplatsen och i skidbacken� Vi vill 
fortsätta satsningen på Vilsta friluftsområde för att fler ska 
kunna ta del av områdets möjligheter till en aktiv fritid�

Kultur och fritid är 
avgörande för det 
öppna fria samhället
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Att nå nya målgrupper kräver att vi tänker nytt. Vi 
behöver fortsätta ha avgiftsfria 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� Vi vill utreda en liknande satsning i 
Eskilstuna, där man sätter fokus på mötet mellan männ-
iskan och den moderna 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 under tak 
byggs i Stadsparken� 
 
Många unga lokala kulturutövare har massor av idéer men 
har sedan svårt att förverkliga dem 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 långsik-
tigt 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 de 
lokala kulturnäringarna på ett bättre sätt. Det behövs fler 
möjligheter till replokaler och danslokaler� Det planerade 
nya Kulturhuset kommer att vara en central samlingsplats för 
kulturutövande och ge Eskilstunaborna en plats för att möta 
olika konstformer� Det är viktigt att arbetet med kulturhuset 
ska utgå från behovet hos kulturutövarna och stadsbiblioteket 
och inte sätta de kommersiella krafterna främst� 
 
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 12-åring gå till 
fritidsgården för första gången� Kanske funderar du på vilka 

spel du kan spela och vilka kompisar som är där? När du väl 
är på plats möter du tyvärr inte bara jämnåriga, utan du kan 
även möta en 20-åring� En vuxen person som inte alls vill 
göra samma saker som du på fritidsgården� Så ser verklighe-
ten ut idag� För oss är det helt orimligt att ha ett åldersspann 
på 12-20 år. Behovet av en meningsfull fritid finns för hela 
gruppen, men innehåll och aktiviteter skiljer sig mycket 
åt� Vi vill sänka den övre åldersgränsen och hitta andra lös-
ningar för de äldre ung domarna� Med tanke på den oro som 
finns idag i våra stadsdelar är fritids gårdarna viktiga och en 
självklar del i det förebyggande arbetet för att motverka att 
ungdomar hamnar i kriminalitet och droger� Fritidsgårdarnas 
närvaro i stadsdelarna behöver öka och de behöver vara 
öppna på fler olika tider.

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 många tjejer inte 
till fritidsgårdarna och de deltar inte i lika stor utsträckning i 
föreningslivet� Vi vet att tjejer lider av psykisk ohälsa i betyd-
ligt högre utsträckning än killarna� Det är vår skyldighet att 
få fler tjejer i Eskilstuna att må bättre, delta i olika fritidsakti-
viteter och bli sedda�

Kommentarer som haglar i omklädningsrummet och 
tränare som gör övertramp existerar fortfarande 
inom förenings livet. Mycket bra har gjorts, men vi vill att 
kommunen går vidare och gör mer� Tillsammans med idrotts-
rörelsen 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�
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att fler barn och ungdomar får möjlighet till en berikande 

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

 � Att fortsätta att satsa på och utveckla fritidsbanken till att 
nå ännu fler

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

 � Att Eskilstunas museer fortsatt ska vara avgiftsfria och 
att de ska arbeta för att nå en bredare publik och nya 
målgrupper

 � Att kommunen bygger ett kulturhus som fungerar som en 
mötesplats för ett brett kulturutövande och olika konst-
former och utgår från kulturutövarnas och stadsbibliote-
kets behov och inte sätter inte det kommersiella främst

 � Att föreningsstödet till idrotten framför allt riktas till 
breddidrott för barn, ungdomar och personer med 
funktionsvariationer

 � Att fortsätta bygga allaktivitetsplatser för både flickor och 
pojkar

 � Att skötsel av våra befintliga friluftsområden och natur-
reservat stärks och att de görs mer kända och tillgängliga 
för allmänheten

 � Att fortsätta att utveckla och lyfta fram det stadsnära 
Vilsta friluftsområde

 � Att det förebyggande arbetet mellan skola, civilsamhälle, 
kultur och fritid förstärks och att samverkan utvecklas 
mer med fokus på barn och ungdomar

 � Att fritidsgårdarnas öppettider och närvaro i stadsdelarna 
utökas, även under lov och perioder då behoven är som 
störst

 � Att en utredning genomförs där man ser över vilka åldrar 
som ska vara på fritidsgårdarna och tar fram en komplet-
terande verksamhet för äldre ungdomar

 � Att en skatepark byggs i en attraktiv offentlig miljö

 � Att öppna väggar för graffiti skapas i olika stadsdelar 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 lokala 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 och scener 
för musik, teater, dans och övrig Scenkonst

 � Att kommunen inrättar en kulturarbetarfond

 � Att det byggs en utomhusscen med tak i Stadsparken

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

 � Att kommunen gör en utredning om att genomföra en 
utställning likt Open Art i Örebro där man lyfter fram 
konst i alla dess former

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

 � Att fortsätta sommarlovssatsningen i samverkan med 
föreningslivet och utveckla samarbetet till att även gälla 
under andra perioder av året

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

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

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

 � Att badet återtas i kommunal drift

 � Att utreda möjligheten att flytta ansvaret för badet från 
bolaget till kultur- och fritidsnämndens kommunala 
förvaltning

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

Destination Eskilstuna AB
Vänsterpartiet verkar för

 � Att bolaget aktivt arbetar för att synliggöra och 
marknads föra Eskilstuna som en turistmagnet med jäm-
ställdhet i fokus för att attrahera nya besökare

 � Att Pridefestivalen fortsätter att genomföras med ambitio-
nen att bli mer folklig och att den arrangeras i samverkan 
med lokala föreningar och hbtqi-rörelsen�
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Torshälla är en unik småstad med starka historiska 
inslag. Det vill vi värna. När den lilla staden förtätas och 
fler bostäder byggs, så kan inte det ske på bekostad av park-
områden som Holmberget eller stadsnära strövområden som 
de i Bjällersta, Kogne eller Kråketorp� Dessa grönområden är 
alla viktiga för att bevara den unika miljön� När du promene-
rar längs ån påminns du om Torshällas historia som gammal 
sjöfartsstad och Mälarhamn� En försköning av stadskärnan 
behövs, men då är det viktigt att stadens historia beaktas och 
att hus, byggnader, broar och trappor från tidigare epoker 
värnas, vårdas och renoveras för att behålla den ursprungliga 
stilen� 
 
Vi är många som har besökt Holmberget i Torshälla� Vi 
har bland annat besökt restaurangen när den varit öppen, 
lyssnat till musik från scenen, firat valborgsmässoafton, 
promenerat i området, njutit av konsten och den magni-
fika utsikten med forsen och Tors bockar. Holmberget är 
Torshällabornas stadspark, vår park� Det är en vacker miljö 
som måste bevaras. Visst finns det mycket man kan göra 
för att ytterligare utveckla parken och få ännu fler att ta sig 
dit, till exempel genom att få ny fart på det lilla vattenfallet, 
förbättra grönytorna och scenen, tillföra ännu mer konst och 
göra något av restaurangen� En helt oacceptabel utveckling 
är dock den plan som Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Centerpartiet har presenterat om att bygga bostäder i delar 
av Holmbergsparken� Bostäder som kommer att stjäla park-
utrymme, vara en stor kontrast i kulturmiljön, privatisera en 
del av parken och begränsa utrymmet för allmänheten att 
besöka platsen� 
 
Torshälla har en tydlig kulturprofil. Den stora omfatt-
ningen av finska kulturyttringar är mycket värdefull och 
utgör en betydelsefull del av Torshällas samlade kulturliv� 
Sagabiografen har genom privat initiativ blivit en lokal 
som bjuder på både god mat och kultur i form av musik, 
teater och föredrag� Vi vill se ett samarbete för att kunna 
digitalisera biografen enligt den modell som Royal på 
Järntorget i Eskilstuna har etablerat� Holmens A-verkstad 
ligger vid ån, mitt i Torshälla, och är idag mycket nedgången� 
Fabriksbyggnaden har stora utvecklingsmöjligheter och 
behöver renoveras för att kunna användas både till kulturella 
verksamheter, föreningars behov och till bostäder� 
 
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 sätts i dugligt skick så att vattenvä-
gen kan öppnas för båttrafik inom en snar framtid.

En fortsatt utbyggnad av cykelvägarna är viktig� Storgatan 
behöver bli mer cykelvänlig. Trafiksituationen i Torshälla är 
på flera platser ohållbar och det är bara en tidsfråga innan 
någon blir skadad� Redan idag är hastighetsbegränsningen 30 
km men den hålls inte och något måste göras� 
 
I Torshälla stad är det nära till allt och här har det funnits 
närdemokrati i praktiken� Tanken med närdemokrati var 
och är att du som medborgare ska kunna möta de ansvariga 
politikerna och tjänstepersonerna i vardagslivet, kanske 
på Konsum eller Torsharg, för att där kunna diskutera 
och framföra synpunkter på våra gemensamma kommu-
nala frågor� Tidigare hade Torshälla stads nämnd en egen 
förvaltning� Det innebar att de som tog fram underlag och 
var en avgörande del av hur Torshälla skulle utvecklas 
också arbetade i Torshälla� Den förankringen saknar vi idag 
och det märks särskilt när idéer som att bygga bostäder i 
Holmbergparken dyker upp� I den tidigare Torshälla stads 
förvaltning hade man lyckats bryta barriärer för att på 
ett framgångsrikt sätt kunna samverka mellan skola och 
socialtjänst� Tillsammans med det lokala näringslivet drevs 
projektet Ung Entreprenör fram, där elever i Torshällas skolor 
får göra prao och arbeta med arbetslivsfrågor i skolan� Och 
Torshälla stads nämnd var först med att höja våra miljöambi-
tioner vilket har kommit hela kommunen till godo� 
 
En förändring har skett sedan den politiska majoriteten, 
de styrande partierna Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Centerpartiet, beslutat att lägga ner Torshälla stads för-
valtning, och på så sätt radikalt har minskat Torshälla stads 
nämnds ansvarsområden� Idag har Torshälla stads nämnd 
endast ansvar för kultur och fritid, gator, parker och stads-
byggnadsfrågor vilket självklart begränsar med borgarnas 
möjlighet att påverka sin vardag som ofta handlar om 
vård, skola och omsorg� Vi befarar att denna minskning av 
Torshälla stads nämnds ansvarsområde i förlängningen kan 
komma att leda till nedläggning av Torshälla stads nämnd 
vilket skulle vara en förlust för kommunmedborgarna och 
för den lokala demokratin� Vi vill därför återställa Torshällas 
stads nämnd och förvaltning i dess tidigare form med ansvar 
även för skola, vård och omsorg� Detta anser vi på bästa 
sätt utvecklar Torshälla till en väl fungerande småstad som 
också bidrar till hela kommunens utveckling� Samtidigt som 
Torshälla är en del av Eskilstuna kommun är det viktigt att 
vi fortsätter att värna och utveckla Torshällas särprägel som 
småstad�

Torshälla,  
en unik stad i kommunen 
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Vänsterpartiet verkar för
 � Att värna och utveckla Torshällas särprägel som en 

småstad inom kommunen

 � Att återställa Torshälla stads nämnd med tillhörande 
förvaltning

 � Att genom arbete med ortsutveckling skapa förutsätt-
ningar 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 särskild hänsyn ska tas så att större 
byggnader inte skymmer Torshällas vattenspeglar och 
parkområden och att ingen förtätning sker som fråntar 
staden dess karaktär

 � Att med högsta prioritet restaurera och utveckla Holmens 
A-verkstad för kultur- och föreningsändamål samt 
bostäder�

 � Att bevara Holmberget som park utan bostäder

 � Att förlänga skulpturparken vid och på Holmberget till 
fler gångstråk i staden

 � Att landsbygdsområdena och skogarna i Nyby, Bjällersta, 
Kogne, Glömsta och

 � Kråketorp ska behållas som stadsnära strövområden

 � 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 genom 
Medborgardialog att påverka Torshällas utveckling i 
nutid och framtid

 � Att skapa fler miniparker i staden samt anlägga ett 
minitorg vid Kronokvarnen/biblioteket intill platsen som 
kallas “Byxhörnan” i folkmun�

 � Att utveckla Hamnen och Torshargsområdet

 � Att bygga upp och återställa den eldhärjade dansba-
nan i Torshargsområdet, gärna i samverkan med olika 
dansföreningar

 � Att fortsätta renovera slussportar och slussområdet så att 
slussning med båttrafik och ett inbjudande promenad-
stråk möjliggörs

 � Att göra satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder i Torshälla

 � Att Ebelingmuséet fortsatt ska ha gratis inträde och att 
de ska arbeta för att nå en bredare publik och nya mål-
grupper bland annat genom öppna gruppverksamheter

 � Att mobila kulturaktiviteter utvecklas för att komma nära 
där människor bor i Torshälla

 � Att Sagabiografen kan behållas som en allscen för kultur 
och undersöka möjligheten att digitalisera Sagabiografen 
enligt den modell som Royal på Järntorget i Eskilstuna 
har etablerat
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Det är när vi, du och jag och alla andra, tillsammans möts, 
samtalar och samverkar som vi utvecklar vår stad� Att får 
göra sin röst hörd och att någon lyssnar är grunden till vår 
demokrati� Det gäller barn, unga, vuxna och äldre� Det gäller 
flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära. Oavsett din 
ålder, din könsidentitet eller ditt ursprung så är det viktigt 
vad du tycker� Kommunens verksamheter måste genomsyras 
av grundläggande värderingar som är allmängiltiga� 
 
Jämställdhet och alla människors lika värde ska var 
grunden i allt arbete. Eskilstuna har länge arbetat för att 
vara en jämställd kommun� Det är tydligt att det jobbet pågår 
och är viktigt, men vi har lång väg kvar innan vi når målen� 
Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och ändå visade 
vittnesmålen under #metoo, att det händer alltför ofta� Det 
måste få ett slut� Kommunen måste ta ett helhetsgrepp i alla 
sina verksamheter för att våga lyfta och synliggöra frågan� 
 
Risken för att drabbas av våld beror idag till stor del på vem 
du är� Om du är kvinna löper du högre risk att bli utsatt för 
våld av någon som du lever i en nära relation med� Och om 
du är en hbtqi-person är risken stor att trakasserier, hot, hat 
och våld blir en del av vardagen� Vi vet att hatbrotten mot 
hbtqi-personer ökar och den psykiska ohälsan hos icke binära 
är högre än i andra grupper� Detta måste tas på största allvar� 
Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck� Kommunen behöver 
bli betydligt bättre på att möta och inkludera transpersoner� 
Därför vill vi ställa hårdare krav både i omsorgen och i 
skolan när det gäller bemötande och inkludering� 
 
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 
är fruktansvärt och är det yttersta exemplet på ojämställdhet 
i samhället� Under pandemi har våldet ökat då möjligheten 
till frihet för de som utsätts för våld i hemmet har minskat� 
Ett helt avgörande stöd för de som behöver hjälp med att 

lämna en destruktiv relation är kvinnojourerna� Deras 
ideella engagemang och kompetens måste tillvaratas och 
stödjas� Men i dagens Sverige är även detta en marknad 
som privatiseras sönder av oseriösa aktörer som i princip 
erbjuder fyra väggar och ett lås men helt saknar de kun-
skaper och det riktiga stöd som utsatta kvinnor och barn är 
i behov av� Det är helt orimligt� För oss är det självklart att 
Eskilstuna kommun långsiktigt ska stötta och samverka med 
Kvinnojouren Moa, som funnits i Eskilstuna sedan 1982� 
Deras arbete är ovärderligt� Lika viktigt är det att nå ut till 
ungdomar, då vi ser att våldet i alla dess former även finns 
bland unga, lika så den psykiska ohälsan� Ungdomsjouren 
Fria ska även de ha stöd och en långsiktig samverkan med 
kommunen�

”I can’t breathe” är de oförglömliga orden från George Floyd 
när han kvävs av en polismans tyngd� Det som hände blev 
en symbol för den utbredda rasism som fortfarande finns i 
samhället� Rörelsen #BlackLivesMatter växte världen över 
och synliggjorde att det nu är ännu viktigare att jobba med 
främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och 
rasism i kommunens alla verksamheter� Många människor 
som flytt från krig och förföljelse bor i Eskilstuna.  
 
Vi är stolta över att vi har välkomnat flyktingar i 
vår kommun. Framtiden är det viktigaste som vi har att 
dela med varandra� Tillsammans ska vi lära av varandra, se 
möjligheterna och kämpa för ett Eskilstuna där alla känner 
sig delaktiga� Ett led i att förebygga och motverka diskrimi-
nering, främlings fientlighet och rasism på olika sätt är att 
Eskilstuna kommun på allvar arbetar med att förverkliga 
det 10-punktsprogram från ECCAR - European Coalition Of 
Cities Against Racism, som kommunen ställt sig bakom�

Det är för oss alla som bor i Eskilstuna som vi nu ska åter-
uppbygga staden, bättre och tryggare� En stad där vi tillsam-
mans bidrar efter förmåga och våra olika förutsättningar�

Tillsammans  
bygger vi Eskilstuna

Re
gi

on
al

t
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Vänsterpartiet vill se att nedanstående investeringar  
prioriteras under kommande mandatperiod:

 � Bostäder

 � Äldreboenden

 � LSS-boenden

 � Förskolor

 � Grundskolor

 � Fritidshem

 � Vatten-och Avloppsnätet

 � Elnätet

 � Hyndevad Reningsverk

 � Solcellspark

 � Stadsnätet

 � Ny tankstation biogas

 � Ny scen i Stadsparken

 � Resecentrum

 � Kulturhus

Större investeringar 
under 2023-2027

Investeringar

Vänsterpartiet verkar för
 �  Att kommunen utgår utifrån barnkonventionen i alla 

beslut som rör barn

 �  Att införa forum där barn kan göra sin röst hörd

 �  Att införa demokratikontor på mötesplatserna för att 
utveckla medborgardialogen

 �  Att återskapa det kommunala Interkulturella rådet och 
utöka det 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 kommu-
nens verksamheter

 �  Att alla kommunens verksamheter i mötet med med-
borgaren ska erbjuda en jämställd service, jämställda 
tjänster och ett jämställt bemötande

 �  Att säkerställa och öka ett långsiktigt stöd och samverkan 
med Kvinnojouren Moa och Ungdomsjouren Fria

 �  Att fortsätta att möjliggöra fler boendeplatser för 
Kvinnojouren Moas verksamhet

 �  Att skolan lyfter och arbetar med frågor kopplat till 
hedersrelaterat våld och förtryck, gärna i samverkan med 
Ungdomsjouren Fria

 �  Att planen mot mäns våld mot kvinnor och heders-
relaterat våld och förtryck ska genomföras och i samband 
med detta en särskild utbildningssatsning

 �  Att mäns våld mot kvinnor, övergrepp och våld förebyggs 
och motverkas genom att vi 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 och hbtqi-frågor för all personal som arbetar 
inom förskola, skola och andra verksamheter för barn 
och ungdomar i Eskilstuna kommun

 �  Att en handlingsplan tas fram för att motverka psykisk 
ohälsa hos tjejer, killar och icke-binära

 �  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 trakasse-
rier, sexuellt våld, våld mot kvinnor och våld mot andra 
män

 �  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 
främlings fientlighet. 10 punktsprogrammet från 
European Coalition of Cities Against Racism ska 
 in arbetas i kommunen

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

 �  Att arbetet med flyktingguide/språkvän återgår i 
kommunal regi

 �  Att alla kommunala arbetsplatser genomför en lokal 
hbtqi-utbildning

 �  Att skola, vård och omsorg arbetar särskilt med 
 bemötande och inkludering av transpersoner



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

E-post: eskilstuna@vansterpartiet�se
eskilstuna�vansterpartiet�se

Följ oss på sociala medier!


