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Ramverk för samarbetet 
 
Vi har tagit ansvar, satt Eskilstuna främst, lagt prestigen och partiintresset åt sidan och bildat en stark 
långsiktig majoritet med många eskilstunabor i ryggen. Ingen av våra väljare ska känna att deras 
hjärtefrågor inte får plats. Vi är medvetna om det kontroversiella i att vi samarbetar. Därför är vi 
också ärliga med att det finns olikheter. Ibland stora sådana. Vissa olikheter kräver mer samverkan än 
andra. Men vi är också medvetna om att mycket förenar. Och i många av de frågor där Eskilstuna just 
nu har utmaningar finns stor samsyn i sak mellan våra partier. Andra frågor väljer vi att lägga åt 
sidan. Vi vill att vår särart som partier ska bestå. En röst på något av våra partier har betydelse och 
gör därför stor skillnad på den politik vi gemensamt formar. Vi ska fokusera på det som är viktigast 
för Eskilstuna i detta nu. Eskilstuna gör ingen kraftig högersväng. Inte heller någon skarp 
vänstersväng. Fokus ligger rakt fram. Mot en bättre framtid för oss som lever och verkar i vår 
kommun. På såväl landsbygden som i staden. Vi tror också på den enskilda individens ansvar och 
förmåga. Med gemensamma krafter kan vi stärkas varandra. Alla har ett ansvar för sig själv, sitt liv 
och sin framtid. Ett ansvar för Eskilstuna.  
   
Vi ska ta oss an arbetslösheten och de sociala utmaningarna med kraft. Klyftorna ska minska. Fler ska 
kunna förvekliga sina drömmar och leva ett gott liv i Eskilstuna. Vi ställer krav, men ger samtidigt 
möjligheter. Vi ska fortsätta förbättra resultaten i skolan och minska grupperna i förskolan. Vi ska se 
till att de äldre får god vård och känner trygghet efter ett långt arbetsliv. Sociala problem och 
missbruk ska motverkas med kraft. Brottslingar ska inte få handlingsutrymme. Vi ska underlätta för 
företag att växa och utvecklas, få fler att bli företagare. Medverka till att det är möjligt att bo, bedriva 
entreprenörskap och leva på landsbygden. Det ska byggas fler bostäder både i stad och på landet.  
Trafiken ska fungera bättre. Vi tar hållbart och moraliskt ansvar för vår miljö och varandra. Idrotten 
och kulturen ska utvecklas vidare och en särskild satsning sker på landbyggdsidrotten. Den är viktigt 
för både individ och samhälle. Kommunens ekonomi ska skötas ansvarsfullt och investeringar ska 
göras för att stärka vår kommun på kort och lång sikt. Förskolor och äldreboenden är prioriterade. De 
kommunala bolagen ska drivas effektivt för medborgarnas bästa.  
 
Denna majoritet respekterar varje av våra partiers väljare och värderingar och låter det få genomslag. 
Vi har samtidigt förmågan att kompromissa om det som är viktigast för Eskilstuna och besitter 
kraften att fokusera och ta ansvar för kommunens stora utmaningar samt ta vara på dess 
möjligheter. Vi vill göra det i dialog och med lyhördhet till de partier som utgör oppositionen. Med 
utgångspunkt för de många eskilstunabor som valt att rösta på våra partier känner vi en ödmjukhet 
och ett ansvar för att se till att de alla känner sig som vinnare i den politik vi lägger fram. Att de 
känner igen sig. Men vi ska också se till att vårt samarbete och styrkan i detta gör hela Eskilstuna 
Kommun till vinnare. Det tjänar alla på.  
 
Vi kallar oss "Kraftsamling för Eskilstuna" och till vår hjälp har vi 68 åtgärder i en politisk plattform 
byggd på våra valprogram som vi kallar vår "Aktionsplan för Eskilstuna".  
 
 
 
 
 
JIMMY JANSSON                 JARI PUUSTINEN  ARNE JONSSON 
Socialdemokraterna                 Moderaterna  Centerpartiet 
 
 



Gemensam aktionsplan för Eskilstuna 

Dessa punkter har vi enats om i detta nu. Vi kan komma att enas om fler punkter under 
mandatperiodens gång och allt eftersom nya frågor hamnar på majoritetens bord.  
 
 

Ekonomiska grundprinciper 
Med bakgrund av att kommunens befolkning växer sänka skatten med 5 öre om året under 
förutsättning att överskottsmålet om 2,5 % infrias. Effektivisering ska ske med 0,7% eller mer med 
målet om 1%. En översyn av kommunens samtliga styrgrupper och projekt ska genomföras. 
 
 

Jobb och näringsliv 
 

1. Skapa ett lokalt kunskapslyft med fokus på̊ både teori och praktik och möjliggöra så att ett 
campus skapas för kvalificerad yrkesutbildning.  
 

2. Göra Trainee till en permanent del av den kommunala verksamheten, dock på en betydligt 
lägre nivå̊ an idag. En del av jobben vigs till personer på̊ väg ur missbruk. 

 
3. Att alla högstadieelever ska erbjudas att arbeta med entreprenörskap (Torshällamodellen) 

och gymnasielever ska erbjudas UF-företagande.  
 

4. Utveckla SFI och ställa hårdare krav på kvalitet. 
 

5. Förbättra upphandlingspolitiken. Upphandlingar ska stötta den lokala arbetsmarknaden och 
kombineras krav som möjliggör yrkesutbildningar och praktikplatser inom utbildning. 
 

6. Tillse så att feriepraktikjobb erbjuds successivt till alla gymnasieungdomar. 
 

7. Ta fram nya riktlinjer för handelsetableringar.  
 

8. Näringslivsklimatet ska förbättras successivt i samverkan mellan kommun, näringsliv och 
akademi. Vi vill tillsamman med näringslivet sätta ett arbetslöshetsmål att arbeta mot. 
Befintliga företags möjlighet att växa och utvecklas är prioriterat. Men fokus ska också ligga 
på nyetableringar och att fler tar steget till att starta eget. 

9. Att ett särskilt p-kort tas fram för att underlätta för hantverkare och andra bilburna 
yrkesutövare i staden. 
 

10. Utveckla flygplatsen. Fortsätta arbeta med Eskilstunas goda förutsättningar för logistik.  
 

11. Maten, hur den produceras och transporteras ska ha en framskjuten roll. Ett matkluster med 
fokus på företagande, utbildning och konsumtion inom matsektorn skapas i 
Slakterihusområdet vid Munktellstaden. 

 
 
 

 



Förskola, skola och gymnasieskola 
 

12. Höj skolpengen till rikssnittet och ta fram relevanta data för att kunna göra riktiga 
jämförelser. 
 

13. Utreda och ta fram åtgärder för hur lärarnas arbetssituation och yrkets attraktivitet kan 
stärkas. Det handlar om lön, arbetstid och arbetsmiljö 
 

14. Höja stödet till landsbygdsskolor genom att se över strukturstödet. Ingen landsbygdsskola 
ska behöva läggas ner.  
 

15. Underlätta lärares arbetssituation genom olika stödfunktioner. 
 

16. Öka antalet skoldagar med två stycken om året. I lämplig takt. 
 

17. Bättre kvalitet på insyn i de fristående skolenheterna. 
 

18. Gemensamma stödresurser ska finnas och barnperspektiv ska vara i fokus inom skolan.  
 

19. Alla förskolebarn ska få rätt till 25 timmars barnomsorg/vecka. 
 

20. Grupperna för de minsta barnen i förskolan ska inte vara större än 15 barn. Fokus är att antal 
barn per pedagog ska minska. Barnens behov ska styra. Barngruppernas storlek på 
fritidshemmen ska minska. Möjligheten till ”nattis” ska öka. 
 

21. Alla barn i skolan ska erbjudas läxhjälp. 
 

22. Elevhälsovården ska stärkas liksom studie- och yrkesvägledningen. Det förebyggande arbetet 
för att säkerställa en god psykisk hälsa hos flickor och pojkar intensifieras. 
 

23. Dagbarnvårdare ska vara ett alternativ inom barnomsorgen.  
 
 

Social trygghet för äldre och unga 
 

24. Aktivt arbeta för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i organisationen och på orten.  
 

25. Pröva att göra servicedeklarationer till garantier inom primärt två områden. Bygglov och 
alkoholtillstånd. Om detta fungera väl kan vi tänka oss att utöka detta till flera områden, 
exempelvis äldreomsorgen.  
 

26. Kraftsamla kring antidrogarbete – En drogfri skola i Eskilstuna, för grundskolan respektive 
gymnasieskolan och i samverkan mellan skola och socialtjänst tillsätta resurser som arbetar 
aktivt på̊ skolorna för att motverka droganvändning och kriminalitet. Se över och utveckla 
missbruksvården i samverkan med landstinget och vårdförbund.  
 

27. Ha mer lovöppet på̊ våra fritidsgårdar och mötesplatser, samt arbeta med särskilda riktade 
insatser för att nå̊ fler flickor. 
 



28. Ett arbetslag bestående av 6-8 fältassistenter inom socialt arbete tillskapas. 
 

29. En beredning med fokus på̊ äldres behov och framtida förutsättningar att leva ett bra och 
tryggt liv i Eskilstuna genomfors under perioden. Den ska belysa de demografiska 
förändringarna, de äldre önskemål och ta fram strategier för hur detta kan mötas upp. 
 

30. Samhällsintroduktionen för nya kommuninvånare utvecklas och förstärks.  
 

31. Äldreboenden byggs i Torshälla och Eskilstuna för att mota ökad efterfrågan. 
Trygghetsboenden lika så. 300 befintliga boendeplatser ska renoveras. 
 

32. Äldres valfrihet över sin vardag ska öka. Grundbemanningen ska öka och vara utformad så att 
hög kvalitet på̊ verksamheten uppnås utifrån ett brukarperspektiv. 
 

33. Åter utreda LOV utifrån ekonomiska och praktiska konsekvenser. 
 

34. Fyra nya mötesplatser för seniorer skapas och ett nytt och större seniorcentrum bildas i 
samverkan med pensionärerna i kommunen. 
 

35. Det ska finnas fler serviceboenden också i kommunens mindre tätorter.  
 

36. Verka för att kvarterspoliser införs och strypa rekryteringen till den organiserade 
brottsligheten samt sträva efter att få bort den organiserade brottsligheten. 
 

37. Härberget ska utvecklas och göras mer tillgängligt utifrån de behov som finns. Ytterligare 
samverka med andra samfund, ökade ekonomiska resurser och frivilliga insatser och annat 
kan komma bli nödvändigt. En stadsmission i Eskilstuna är önskvärt. 

 

 

Landsbygd och stad 
 

38. Nya P-hus i anslutning till stadskärnan ska möjliggöras. Exempelvis i Munktellstaden, Nyfors 
och vid Sveaplan.  
 

39. Utreda kostnaden för att pröva P-skiva i centrum och om möjligt pröva detta på någon del av 
kommunens gatuparkeringar i centrum.  
 

40. Införa fria resor för 65+ och färdtjänstberättigade under lågtrafiktid. Fria resor för unga blir 
kvar men utformningen utreds.  
 

41. Ta fram utvecklingsplaner för olika stadsdelar i samverkan med lokala aktörer och boende. 
Årby, Skiftinge och Fröslunda är prioriterade. Planer tas också fram för boende på 
landsbygden och i mindre tätorter såsom Hällby, Skogstorp, Ärla, Alberga m.fl.  
 

42. Slopa de särkrav kommunen har på ny byggnation. 
 

43. Att fler bostäder ska byggas och en betydande andel ska vara hyresrätter. Byggande i staden 
genom förtätning såväl som på̊ landsbygden ska möjliggöras. Kommunen prioriterar 
byggandet av hyresrätter. Eskilstuna kommun tar ansvar för att bygga 150 - 175 nya bostäder 



i Eskilstuna varje år. Stimulera byggandet av tillgängliga studentbostäder och mindre 
bostäder för ungdomar och äldre. 
 

44. Se över trafiknätet och trimma detta för att minska bilköer och öka framkomligheten 
parallellt med att alternativ till bilen stimuleras. Den ”blå” korsningen ges en långsiktig och 
säker lösning. Gap Sundins väg- Mått Johanssons väg förses med cirkulationsplats. 
Kommunens trafiksäkerhetspanel får utökat uppdrag med att främja god stads- och 
trafikmiljö̈. Cykelnätet utvecklas.  
 

45. Laddstolpar inrättas på̊ ett flertal platser i kommunen för att möjliggöra för ägandet av bilar 
drivna helt eller delvis på̊ el. 
 

46. Fördubbla det kommunala anslaget till enskilda vägar och vid behov ta ett ökat ekonomiskt 
ansvar för badplatser på landsbygden genom en översyn av bidragens storlek 
 

47. Göra en samlad översyn över ansvar, ägande och skötsel av belysning på landsbygden i syfte 
att åstadkomma en samlad hantering och förbättrad kvalitet på detta. 
 

48. Behovet av tillgängliga tomter för bostadsproduktion ska vara tillgodosett över hela 
kommunen. Planberedskapen ska vara god och ha god framförhållning och åstadkommas i 
dialog med intresserade byggare. Kommunens alla olika delar ska samverka för en effektiv 
och professionell bostadsproduktion. 
 

49. Se över gatuparkeringstiderna i kommunens ytterområden.  
 

50. Översiktsplanen ska uppdateras och byggnation på landsbygden ska vara fullt möjligt även 
utanför de utpekade stråken.  
 

51. Ängsholmen (Östra) ska erbjudas vatten och avlopp. 
 

52. Upplysta och trygga infarts och pendlarparkeringar ska anläggas på lämpliga platser i 
kommunen. De ska också i möjligaste mån vara anslutna till kollektivtrafiken. 
 

53. Bredbandsutbyggnaden ska intensifieras, i synnerhet på landsbygden. Eskilstuna Kommun 
ska verka för bättre mobiltäckning i hela kommunen. 

 

 

Miljö och hållbarhet 
 

54. Säkerställa så att Eskilstuna Kommun har höga ambitioner vad gäller miljö och energifrågor i 
nära samverkan med Energimyndigheten, näringslivet och andra externa aktörer.  
 

55. Kommunens finansiella tjänster och placeringar ska ha tydliga hållbarhetskriterier. 
 

56. Att ägandet i Samkraft ses över och att solcellutbyggnaden omarbetas så att externa aktörer 
kan involveras mer i byggandet.  
 

57. Miljöavgifterna för enskilda avlopp utreds och ses över i möjligaste mån. Dagens utformning 
och kostnader är inte acceptabla.  



 
58. Mat som serveras i kommunal verksamhet ska vara producerad utifrån svenska djurskydds- 

och miljöregler. Närodlade produkter ska fortsätta att öka i utbudet.  
 

59. Produktionen av biogas ska fördubblas och fler biogasmackar möjliggöras i kommunen. 
 

60. Behovet av skogsråvara till våra värmeverk skall av miljöskäl främst tillgodoses av lokala 
leverantörer. 
 

61. Klimatplanen ska värnas men kan komma att revideras utifrån nya kunskaper och fakta i 
relation till kommunens behov om ett nytt kraftvärmeverk i Kjula.  

 
 
 

Idrott och Kultur 
 

62. Bidragen till studieförbunden ska utvecklas. Mer fokus på stadsdelar, ungdomar och socialt 
utsatta personer. 
 

63. Göra en översyn av kulturpolitiken i och med ett nytt kulturprogram. Inrätta ett kulturhus 
och en kulturpeng. Öka kulturkonsumtionen i Eskilstuna.  
 

64. Återställa stödet till idrottsföreningar på landsbygden.  
 

65. Utveckla friluftsområdena i Vilsta, Sundbyholm och Årby 

 
 

Kommunala bolag 
 

66. Slimma och modernisera bolagskoncernen och samla kompetens i moderbolaget. 
 

67. Skyndsamt utreda Parken Zoo:s ägarskap och framtida utveckling med målet om att hitta en 
annan ägare som kan utveckla Parken Zoo i samverkan med Eskilstuna Kommun. 


