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Syftet med valprogrammet 
Syftet med valprogrammet är att presentera det Socialdemokratiska arbetarepartiets politiska 

riktlinjer för Eskilstuna. Materialet är gestaltat för kommunen som helhet de kommande fyra 

åren och är relativt översiktligt. Det ska vara lätt att ta till sig för nya såväl som äldre 

medlemmar. Valprogrammet ska användas som stöd inför politiska vägval.   

Inledning 
Det socialdemokratiskt ledda Sverige har länge varit förebild för många av världens länder.  

Det Sverige är inte längre någon självklarhet. Eskilstuna är en stad med socioekonomiska 

problem att lösa; hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. När regeringen 

gynnar vinst till nackdel för människovärde slår det hårt mot en stad som Eskilstuna. 

Trots svårare förhållanden arbetar Socialdemokraterna i Eskilstuna modigt och intensivt med 

att utforma och genomföra insatser som förbättrar medborgarnas liv. Det kan göras tack vare 

verklighetsförankrad politik, kunnande och den erfarenhet som inarbetats under 

socialdemokratiska majoriteter. Arbetet ska fortsätta vid förnyat förtroende från Eskilstunas 

medborgare. 

För att beskriva synen på de utmaningar vi står inför har Eskilstuna arbetarekommun ställt sig 

bakom denna berättelse: 

Sverige är ett bra land och Eskilstuna en bra stad men någonting håller på att gå sönder. 

Arbetslösheten biter sig fast, den svenska skolan fungerar sämre och anställda i vården blir 

färre när de som behöver vård blir allt fler. Vinstjakten i välfärden slår sönder samhället. 

Moderaterna sa att de skulle bekämpa arbetslöshet och minska utanförskap. Den tanken 

ställer vi alla upp på men deras metod för att lösa alla samhällsproblem – att sänka skatten 

och privatisera – är inte rätt väg. Nu blundar de för att deras medicin inte fungerar och att 

vårt land far illa. 

Vi socialdemokrater vill istället att vi tillsammans utvecklar vår samhällsmodell. Där vi 

ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och schyssta villkor går hand i 

hand. Sverige och Eskilstuna ska vara föregångare. 

Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just 

därför är fria. Där unga får arbete med rimliga villkor, kan tro på framtiden och ett rikare liv. 

Därför är vårt viktigaste mål: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det kräver mer 

samarbete och investeringar i framtiden så att företagen i Eskilstuna kan växa och anställa.   

Så kan vi bäst ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringen 

och säkra tillväxten i den globala konkurrensen. Med fler som arbetar får vi också råd med en 

välfärd att vara stolta över. 

Sverige behöver byta riktning. Vi prioriterar jobben, skolan och välfärden, det går före fler 

skattesänkningar.  

Den 14 september avgör du Sveriges väg in i framtiden. 
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Socialdemokraterna tror på Eskilstunas 
framtid 

För Socialdemokratin är demokrati- och frihet viktigt. Alla människor har lika värde. Varje person 

ska kunna förverkliga sina drömmar, uppleva frihet och känna inflytande över 

samhällsutvecklingen. För att uppnå det behöver människor försörjning från ett arbete. Därför är 

full sysselsättning Socialdemokraternas övergripande prioritering. Skapandet av fler jobb och 

aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. 

En arbetarstad 
Socialdemokraterna i Eskilstuna är stolta över stadens historia och utveckling. I Eskilstuna 

har människor i generationer arbetat hårt. Här har det funnits industrier av betydelse för hela 

landets ekonomi. I arbetet har funnits en ära, stolthet och glädje. Det har samtidigt ofta varit 

slitsamt. Mörka lokaler, farliga maskiner, långa dagar och låga löner var arbetarens villkor på 

industrigolvet.  

 

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen växte på samma gång fram bland dessa arbetare. 

Det behövdes en förändring. Genom att organisera sig för gemensam sak kunde rättigheter 

och villkor utökas, i vardagsliv och i arbete. Med tiden har Eskilstuna förändrats. Nya 

förutsättningar har kommit med informations- och kunskapssamhället, som har påverkat 

industrins fortsatt viktiga roll.  

En samhällsmodell för framtiden 
Socialdemokraterna är ett genuint arbetareparti som bygger starka och moderna strukturer i 

samhället. Arbete är en av grundpelarna för samhällsmodellen. En aktiv politik för arbetslivet 

är central och ett ständigt samarbete pågår med både myndigheter, föreningar, skolor och 

näringsliv för att skapa morgondagens arbetsmarknad. Genom att vara lyhörda för människors 

behov, förankra politiska beslut i forskning och beprövad erfarenhet är ett bättre samhälle 

möjligt.  

 

Socialdemokratin bygger hållbara och pålitliga samhällen. Resurserna framställs ansvarsfullt 

och fördelas solidariskt. Klassklyftorna motverkas efter mottot ”av var och en efter förmåga, 

åt var och en efter behov”. Den borgerliga politikens variant av valfrihet, gynnar främst den 

som har råd. Socialdemokraterna föredrar ”verklig valfrihet”. Det innebär att offentligt 

finansierad verksamhet ska erbjuda många olika tjänster, även privata sådana, för att passa 

olika individers behov utifrån ett jämlikt förhållningssätt.  

Ett jämställt Eskilstuna 
Eskilstuna ägs av dess invånare. En kommun är i stora delar en leverantör av välfärdstjänster 

till sina medborgare. Kommunen har därför ett ansvar att dessa tjänster fördelas på lika villkor 

oavsett vilket kön du har. Så är inte alltid fallet idag. Makt och resurser är ojämställt fördelade 

i samhället. Därmed också livsmöjligheter. Det kan aldrig vara moraliskt försvarbart med ett 

samhälle där möjligheterna till ett gott liv avgörs av vilket kön du har. Därför är det en 

kommuns och politikens uppgift att minska dessa skillnader genom att fördela resurser, 

påverka, gå före och opinionsbilda för förändring. Då blir tillvaron mer jämlik, hållbar och 

trygg. Socialdemokraterna anser att Eskilstuna kommun ska vara ett föredöme i 

jämställdhetsarbetet. Alla vinner på mer jämställdhet.  
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Ekonomiskt ansvarstagande 
En dynamisk välfärdsekonomi kräver starka och förutsägbara skattebaser. Genom skatter kan 

samhället tillhandahålla medborgarna service som annars varit alltför dyr för var och en. 

Socialdemokraterna är ett parti som vågar satsa för framtiden och tänka långsiktigt samtidigt 

som stabilitet i ekonomin går före oansvariga och onödiga skattesänkningar. Resultatet är en 

god och ordnad ekonomi med ett medvetet ansvar för medborgarnas skattemedel. En god 

ekonomisk politik bygger för framtiden och sätter jobben först. Utan arbetstillfällen hotas 

välfärden. 

 

Eskilstuna kommun kan idag redovisa en stark ekonomi. Både den offentliga och privata 

sektorn gynnas av det precis som välfärden. En god välfärd kräver marginaler för 

påfrestningar och för insatser som leder till fler jobb och bättre kommunal service.  

 

I de budgetar som läggs håller Socialdemokraterna fast vid att alla verksamheter ska 

kompenseras fullt ut för löneökningar och övrig inflation. Socialdemokraterna avser också att 

leva upp till Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om god hushållning i 

ekonomin. Socialdemokraterna vill därutöver instifta en effektiviseringsfond med syftet att 

flytta pengar från administration till välfärd.  

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 fortsatt utveckling av Eskilstuna genom ett öppet och demokratiskt ledarskap med 

kunniga och erfarna företrädare 

 

 samarbete med andra partier som i huvudsak delar vår vision för Eskilstuna 

 

 att Eskilstuna Kommun verkar för jämställdhet i alla sina delar 

 

 en god kommunal ekonomi för at säkerställa en bra välfärd 
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Framtidstro genom arbete och 
företagande 

Socialdemokraterna anser att varje människa har rätt till arbete efter egen förmåga. Idag står 

allt för många utanför arbetsmarknaden. Många av dessa är unga och detta kan inte fortgå. 

För att kunna ta ett arbete idag ställs ofta krav på utbildning. Då ska samhället också kunna 

erbjuda moderna utbildningar som matchar arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill 

underlätta för medborgarna att få tillgång till lämplig utbildning så att ett arbete kan bli 

möjligt. 

 

För att medborgarna ska ha ett jobb att gå till behövs arbetsplatser som efterfrågar arbetskraft 

i privat, offentlig och ideell sektor. Sektorerna bidrar till att gynna varandra. Fler arbeten 

skapas genom att företag och organisationer växer och blir fler. För att uppnå det finns en 

tydlig socialdemokratisk strategi gällande alltifrån transporter till innovationsutveckling. Det 

lokala näringslivets konkurrenskraft ska öka. 

En politik för närings- och arbetsliv 
Socialdemokraterna har en lång tradition av att bygga förtroendefulla relationer med 

arbetsgivare. En hög nationell konkurrenskraft, ett gott företagsklimat, goda möjligheter till 

arbetspendling och ett fungerande samspel mellan kommunen och företagen är avgörande för 

god utveckling. Samverkan ska uppmuntras med de lokala aktörer som utgör en del av den 

internationella globala marknaden. 

 

Socialdemokraterna stöttar nyföretagandet. Kunskap och stöd erbjuds dem som vill 

förverkliga en företagarambition och ett par viktiga nav i det är Mälardalens högskola och 

Munktell Science Park. Ett mål är att Eskilstuna ska vara en av Sveriges starkast växande 

nyföretagarkommuner. Medborgarnas idéer ska tas till vara; innovation och kreativitet ska 

bejakas. För Socialdemokraterna är det också nödvändigt att stötta etableringar av mindre 

traditionella företagsformer, såsom kooperationer och sociala företag. Vidare ska 

Socialdemokraterna skapa goda förutsättningar för forskning och aktivt arbeta med 

upphandlingsverktyget.  

 

Den offentliga sektorn är en viktig del i det socialdemokratiska samhällsbygget. 

Socialdemokraterna arbetar för investering i och utveckling av den offentliga sektorn. Det 

skapar fler jobb och ökar människors möjlighet till försörjning och trygghet. En stark 

offentlig sektor ger en god skattebas. Sektorn är både arbetsgivare åt många och servicegivare 

till åtskilliga.  

Arbetets miljö och villkor 
Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik grundas på respekt för arbetstagaren och respekt 

för näringslivet. Målet är schyssta avtal där båda är vinnare. I Eskilstuna är kommunen en stor 

arbetsgivare och skall i sin arbetsgivarroll föregå med gott exempel. Så länge 

Socialdemokraterna styr Eskilstuna ska det i samarbete med fackförbunden kontinuerligt 

göras förbättringar i arbetsmiljö- och anställningsvillkor för anställda inom skattefinansierad 

verksamhet inom kommunen. Jämställdhets- och mångfaldsarbete ska ständigt pågå då 

blandade arbetsgrupper oftast ger en bättre upplevd arbetsmiljö och uppnår fler mål. 

Arbetsmiljön är en viktig aspekt också i förhandlingar med näringslivet vad gäller till 

exempel lärlings- och praktikplatser.  
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Vidare är det viktigt att verka för att det både finns boende och goda pendlingsmöjligheter om 

människor ska vilja och kunna stanna i Eskilstuna. Därför driver Socialdemokraterna en 

expansiv politik för infrastruktur och bostäder. 

Utbildning till ett jobb istället för långtidsarbetslöshet 
Ett problem på Eskilstunas arbetsmarknad är att företagen inte hittar människor som kan det 

som efterfrågas. Att som ung få jobb endast på en gymnasieutbildning är sällsynt idag. Partiet 

arbetar för att kommunen ska ta fram en modell för bättre jobbmatchning i samarbete med 

arbetsförmedling, näringsliv, fackliga organisationer och andra aktörer.  

 

Socialdemokraterna vill ta ett initiativ till, och avsätta resurser för, ett lokalt kunskapslyft. Det 

ska vara kopplat till målet om att Eskilstuna inte ska ha avsevärt högre arbetslöshet än 

riksgenomsnittet år 2020. I det ingår satsningar på färre i försörjningsstöd och fler i adekvat 

utbildning. Det kräver samarbeten mellan olika utbildningsanordnare, myndigheter och 

näringsliv. Partiet kommer samtidigt att verka för att de medborgare som saknar utbildning 

skall få stöd att finna adekvata studievägar. För att stöd ska kunna ges när individen gör 

betydelsefulla val inför framtiden är en god tillgång på studie- och yrkesvägledare viktig. Det 

är också viktigta att utveckla program för praktik inom olika yrken. 

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 en expansiv politik med investeringar för ett växande Eskilstuna, där både jobb och 

ekonomisk utveckling skapas 

 

 att Eskilstuna kommun ska hålla toppkvalitet på myndighetsutövning och service för 

medborgare och företag 

 

 att åstadkomma bättre jobbmatchning i samverkan mellan arbetsförmedling, kommun, 

näringsliv, fackliga organisationer och andra aktörer 

 

 att ta ett initiativ till ett lokalt kunskapslyft 

 

 att åstadkomma ett permanent ”jobbråd” under fullmäktige, som utgör remissinstans 

för arbetsmarknadsrelaterade förslag. Rådet ledamöter ska representera näringsliv och 

fackförbund under ledning av kommunstyrelsens ordförande 

 

 att Eskilstunas mark- och exploateringspolitik ska gynna etableringar av nya företag 

och utveckling av befintliga företag. Avgifter och taxor ska vara konkurrenskraftiga 

och affärsrådgivning lättillgänglig 

 

 att en arbets-/utbildningsmodell skapas för att bryta den könssegregerade 

arbetsmarknaden för fler i jobb  

 

 en ny upphandlingspolicy för kommunen med högt ställda miljömässiga, fackliga- och 

sociala krav med systematisk uppföljning 

 

 att bostäder, kommunikationer och infrastruktur fortsatt ska vara prioriterat 
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Utbildning som framtidssatsning 

Skolan i Sverige har försämrats. För sjätte året i rad sjunker nu svenska grundskoleelevers 

resultat. Färre elever är behöriga att komma in på gymnasiet. I Sverige spelar elevernas 

socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll för att kunna läsa som i Tyskland och USA.  

Den ökade skolsegregationen bidrar starkt till de dåliga resultaten. Det är ett stort 

misslyckande för skolpolitiken, vars mål är att få varje elev att nå sin fulla potential.  

 

Socialdemokraterna anser att kommunerna har en skyldighet att erbjuda medborgarna en 

likvärdig och kvalitativ utbildning. Det bidrar till att utjämna människors livschanser. 

Kunskap är viktig för individens personliga frihet, utveckling och framgång. Kunskap är 

också viktig för demokratin, ekonomin och samhällsutvecklingen. Både samhället och 

individen har ett ansvar att följa med i tidens nya utmaningar och att uppdatera utbildningen 

därefter. Därför är fortsatta satsningar på skolan i Eskilstuna nödvändiga.  

 

Den negativa utvecklingen kan vändas med socialdemokratiska insatser för eleverna såväl 

som för lärarna. Ett tydligt ledarskap hos rektor och lärare är nödvändigt. Det är viktigt med 

rätt kompetens och rätt förutsättningar för att rektorer och lärare ska kunna sköta sina jobb 

och se till att eleverna uppnår kunskapskraven. 

Skolans villkor 
Socialdemokraterna anser att skolan ska vara skattefinansierad. Det gäller från förskola till 

högre utbildning. Resurserna till skolorna i kommunen ska fördelas efter elevernas behov. 

Förskolan och skolan är exempel på platser där barn, ungdomar och vuxna utvecklar kunskap, 

sociala färdigheter, bildning och värderingar. Kvalitetsmålen ska vara tydliga i den dagliga 

verksamheten precis som i den övergripande organisationen. 

 

Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet och vara en del av skolan. En bra fritidsverksamhet ska 

ge ökad måluppfyllelse i skolan främst gällande sociala mål men även kunskapsmål. Fler män 

behövs i förskolans och skolans värld och för det ska Socialdemokraterna jobba med 

modellen för jämställdhetsintegrering. 

I Eskilstunas för- och grundskola vill Socialdemokraterna att barn från olika miljöer, med 

olika bakgrunder, möts och samspelar. Det främjar förståelse mellan individer och det gynnar 

ett jämlikare samhälle. Det fria skolvalet bidrar till förstärkt segregation och ökade klyftor 

mellan elever med olika prestationsförmåga. De som redan innan har det tufft har fått det 

ännu tuffare. Företags rätt att tjäna pengar får aldrig överordnas rätten till en god och 

likvärdig utbildning. Socialdemokraterna är därför restriktiva till friskolor som drivs i 

vinstintresse och menar att Eskilstuna kommun ska ha det avgörande inflytandet i frågan om 

vilka skolor som ska etableras i kommunen.  

Förskolan 
Det är föräldrarna som känner sina barn bäst. De har det övergripande ansvaret och ska se till 

att barnet får den omvårdnad, fostran och trygghet det behöver och har rätt till. De ska ge dem 

den anknytning som krävs för att klara sig genom livet. Samtidigt ska kommunen erbjuda 

kvalitativ förskola med trygghet, lek och lärande i fokus. I Eskilstuna vill Socialdemokraterna 

att förskolan ska förstärkas. Barnen ska kunna börja i förskolan utan att behöva vänta och 

oavsett vad föräldrarna gör på dagen. Barnens möjlighet att vara på förskola ska utökas och 

förskolan ska vara öppen på obekväma tider.  
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Alla barn inom förskola och skola ska kunna bli sedda och bekräftade. De ska stimuleras på 

den nivå de befinner sig. Därför ska barngrupperna minskas i förskolan. Dessutom ska antalet 

vuxna inom skola och barnomsorg öka. Mätningar ska fortsätta göras för att arbetsmiljön ska 

bli bättre. 

Grund- och gymnasieskolan  
Barn förtjänar en positiv upplevelse av skolan. Skolbarnen i Eskilstunas skolor ska få stöd 

utifrån sina individuella behov för att tillgodogöra sig kunskap för livet. Det är något som 

kommer att synas i skolresultaten. Föräldrar förväntas också delta med engagemang i sina 

barns skolgång. Eleverna behöver tydligt förstå vad som förväntas av dem och varför. De ska 

känna trygghet i att det finns hjälp för att uppnå målen och alla som behöver läxhjälp eller 

stöd ska få det. Undervisningen ska utgå från verklig valfrihet med hänsyn till elevernas 

läridentitet.  

 

Tryggheten ska också stärkas genom att fler vuxna inom elevhälsan (t.ex. skolsköterskor, 

kuratorer samt studie- och yrkesvägledare) ska finnas tillgängliga. Skolorna ska aktivt 

motverka kränkningar i alla dess former genom ett förebyggande arbete. Genom tidiga 

insatser och en god samverkan med hemmet, andra myndigheter och verksamheter ska 

elevhälsovårdsarbetet stärkas. Missbruket bland barn och unga, inte minst flickor, breder ut 

sig i samhället i dag. Det innebär ett stort lidande för den enskilde och dess anhöriga så väl 

som betydande påfrestningar för samhället. Skolan har en viktig funktion i de tidiga och 

förebyggande insatser som krävs för att hindra missbruket.  

 

Den viktigaste faktorn för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. 

Dessa ska ges bra förutsättningar att bedriva god undervisning. På nationell nivå har 

Socialdemokraterna en plan för hur läraryrket ska stärkas i kompetens, villkor och löner. 

Skolans verksamhet och skolpolitiken ska utgå ifrån forskning och beprövad erfarenhet. I 

Eskilstuna vill Socialdemokraterna fortsätta dialogen med lärarna och verka för att de ska 

vilja stanna kvar i kommunen. 

 

Gymnasieutbildningarna i kommunen ska vara breda och ha en gemensam kunskapsbas som 

ger behörighet till högre utbildning. Eleverna ska kunna välja mellan tydliga inriktningar med 

målsättning vidare studier eller ett yrke. Yrkesutbildningarna ska ha tydlig koppling till 

relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på samarbete mellan huvudmän, företag och 

fackliga organisationer. För att säkerställa att eleverna fullföljer utbildningen och når målen 

bör skolan arbeta för att främja närvaron hos elever med hög frånvaro. Det är viktigt att 

arbetet sker strukturerat och med samverkan med andra verksamheter och myndigheter. 

Högskola 
Högskolan spelar en mycket viktig roll på många sätt. För den enskilde individen kan en 

genomgången utbildning öppna upp för helt nya möjligheter. Det ger en återverkan på hela 

livets kvalitet. Nya arbetsmöjligheter, nya kontakter och fördjupade nivåer av utveckling, är 

några vinster för den enskilde. En växande andel av jobben kommer framöver att kräva högre 

utbildning. Socialdemokraterna vill bredda rekryteringen till högskolan. Det är rimligt att så 

många som möjligt ska få chansen till en god akademisk utbildning med alla vinster det ger.  

 

Högskolan i Eskilstuna bidrar även till tillväxt och välfärd i kommunen. Det är en 

betydelsefull arbetsgivare, kunskapsspridare och ett draglok för inflyttning. 

Socialdemokraterna ska verka för att Mälardalens högskola ska erhålla de resurser och anslag 
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som krävs för att upprätthålla verksamhetens drift och utveckling såväl i Västerås som i 

Eskilstuna. Ett demokratiskt samhälle behöver självständiga lärosäten och forskare som 

förutsättningslöst analyserar och ifrågasätter samtiden. Det är genom forskarbelagd kunskap 

som framtiden också skapas. Socialdemokraterna vill också att samarbeten mellan kommun, 

högskola och näringsliv ska fortsätta att utvecklas framåt och prioriteras. Kommunala 

förvaltningars verksamhet ska arbeta efter forskning och beprövad erfarenhet. 

Socialdemokraterna vill utveckla strukturerna för att forskningsresultaten tydligt ska nyttjas 

där.  

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 att säkerställa elevernas rätt till en god och kunskapsfrämjande utbildning 

 

 att lusten att lära ska vara ledstjärnan i allt utbildningsarbete i Eskilstuna 

 

 ett tydligt politiskt ledarskap med målet att varje elev ska klara sin skolgång med 

fullständiga betyg och kunskaper 

 

 att tillsammans med barn och elever göra skolan mer klimatsmart 

 

 att satsa på bibliotek i ytterområdena och på alla skolor  

 
 att utbyggnaden av förskolan ska fortsätta, för att bereda plats för fler barn samt att få 

ner antalet barn per vuxen inom förskoleverksamheten  

 

 att öka antalet vuxna per barn inom förskoleverksamheten 

 

 att successivt öka barns rätt till heltid inom förskolan 

 

 att säkerställa tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

 att göra en översyn av fritidsverksamheterna och öka kvaliteten 

 

 att förstärka den elevvårdande verksamheten 

 

 att kommunen ska erbjuda läxhjälp på varje skola under dagtid 

 

 att bibehålla en kritisk och restriktiv hållning till etablering av friskolor utifrån 

kvalitet, insyn och vinstuttag 

 

 att möjliggöra profilering av den kommunala grundskolan för att exempelvis erbjuda 

spetsutbildning när det gäller it, matematik och teknik 

 

 att fortsätta investering i lärare och skolledare genom att utveckla karriärmöjligheter, 

kompetensutveckling och goda lönevillkor   

      

 att verka för fler män i pedagogiska yrken i förskolan och grundskolans tidiga år 

 

 att fortsätta utveckla samarbetet mellan kommunen, Mälardalens högskola, andra 
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utbildningsaktörer och näringsliv 

 

 att stimulera till studieval som bidrar till minskad könssegregation på 

arbetsmarknaden 

 

 att öka jämställdheten i skolan då den i enlighet med forskning bidrar till bättre 

skolresultat 

 

 att fortsätta att tillföra resurser till skolan i syfte att underlätta för personal och elever 

att klara sina mål 
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Jobb och trygghet för ett bra liv 

Människan behöver ett jobb för att också kunna få en rik fritid. Vidare krävs trygghet och 

utveckling för ett rikt liv och trivsel. Socialdemokraterna menar att arbets-, trygghets- och 

utvecklingsfrågorna både är individens, familjens, skolans och samhällets ansvar. 

Trivsel och ekonomisk trygghet   
Ett arbete ger både möjligheter till utveckling och en lön att leva på. Om människor mår bra, 

är trygga i sin försörjning och känner tillförsikt, stärks banden till demokratin. Då kan hela 

samhället utvecklas. Socialdemokraterna vill därför investera i en aktiv 

arbetsmarknadspolitik.  

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna ska verka för fler insatser för minskad segregation och 

organiserad brottslighet, en välfungerande missbruksvård, bekämpning av våld i nära 

relationer och ett utökat samarbete med frivilligorganisationer och samfund. Även arbetet 

med att få folk att känna sig trygga i sin fysiska miljö, genom exempelvis bättre belysning och 

fler poliser, ska fortsätta. 

Trygghet genom livslångt lärande  
Socialdemokraterna verkar ständigt för att ge invånarna nya möjligheter i livet. Därför är 

vuxenutbildning och omskolningsmöjligheter centrala i den socialdemokratiska politiken. 

Många människor växlar arbete med studier under stora delar av livet. Eftersom allas 

förutsättningar ser olika ut är det heller inte samhällets uppgift att döma ut dem som inte lever 

upp till givna förväntningar vid en viss tidpunkt. Istället motverkar socialdemokratin 

elitistiska tendenser men verkar också för att individen tar eget ansvar. Möjligheter och 

skyldigheter hänger ihop. 

 

Komvux är ett exempel på ett Socialdemokratiskt projekt som över åren hjälpt tusen och åter 

tusentals människor till ett nytt liv. För eventuella studiesvårigheter erbjuds det verktyg och 

hjälp. Ett annat alternativ till nya chanser utgör lärlings- och yrkesutbildningarna. Dessa är 

viktiga både för den enskilde individen och för samhällets behov av arbetskraft.  

 

Vidare har Eskilstuna en rik folkbildningstradition. Det finns ett myllrande liv i föreningar 

och i studieförbund som är viktigt att upprätthålla. Dessa organisationer bidrar till verklig 

valfrihet och mångfald i stadens utbildnings- och bildningsutbud. För att säkerställa att 

studieförbunden fortsätter att vara ett komplement till den formella utbildningen skall det 

kommunala anslaget öka i budget 2015 och sedan indexuppräknas i kommande budgetar 

under mandatperioden. 

Svenska språket en nödvändighet 
Eskilstunas befolkning består av människor från många länder i världen. Människor från 

andra länder söker sig fortsatt till kommunen för att bo och leva. Vi är stolta över den 

mångfald som präglar Eskilstuna och är övertygade om att pluralism gynnar kommunens 

utveckling. 

 

Samtidigt ser vi att det finns utmaningar. Det finns en stark diskriminering av ”icke-etniska” 

svenskar, särkilt mot vissa grupper som personer från Mellanöstern, Nordafrika samt romer. 

Vi kan aldrig acceptera en sådan behandling av människor och därför är ett aktivt 

antidiskrimineringsarbete viktigt inom kommunen och i kommunens samverkan med andra 
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aktörer som närings- och föreningsliv. 

 

När människor med stora behov är många kan problem uppstå. Socialdemokraterna ser med 

oro hur trångboddhet, bostadssegregation och arbetslöshet ökar. Samhället behöver agera: fler 

bostäder ska byggas och arbetsinriktade program utvecklas. Nya invånare behöver snabbt ges 

förutsättningar att etablera sig. En av de viktigaste uppgifterna är inlärning av det nya språket. 

Tillsammans med myndigheter kan utbildningsnivån matchas med arbetsmarknadens behov. 

Därifrån kan utveckling ske. 

 

Det är genom satsningar på SFI som språkinlärning kan uppnås. Kvalitet och tillgänglighet är 

viktigt. För de som kommer till Sverige med en utbildning i bagaget ska det finnas enkla sätt 

att lära språket och validera sin kompetens. På så vis underlättas det för dessa människor att 

snabbt få bidra till samhället. För de som har andra förutsättningar ska det finnas tydliga 

vägar att komma ut i praktik och lära sig förstå det nya landet och det nya språket. 

Socialdemokraterna tror på en rikare morgondag genom mångfald. Därför satsar 

Socialdemokraterna på SFI, valideringsprogram och praktik. 

Egen försörjning är målet  
Socialdemokraterna anser att alla ska bidra till sin egen försörjning genom ett jobb. Ändå 

fungerar inte alltid enskilda invånares ekonomi. Det finns svårigheter i livet som drabbar 

människor. Allt väljer man inte själv. Det kan vara arbetslöshet, egna och/eller anhörigas 

hälsoproblem. Då ska det finnas hjälp att få i samverkan med kommunen.  

 

Människor med svårigheter måste få en grundläggande ekonomisk trygghet för att inte riskera 

att drivas ut i hemlöshet, sjukdom och brottslighet. En sådan utveckling förstör samhället och 

människors framtid; det blir ojämlikt och otryggt. När alla andra vägar till försörjning är 

uttömda är ekonomiskt bistånd det sista skyddsnätet. Självklart är det önskvärt att så få som 

möjligt tvingas söka försörjningsstöd från socialtjänsten; målet är egen försörjning så fort som 

möjligt och efter individens egen förmåga. Den sociala sektorn i Eskilstuna erbjuder en 

mängd av olika insatser och utvecklingsmöjligheter. Åtgärder vidtas tillsammans med den det 

berör för att lösa den ekonomiska situationen. De personer som finns i kommunens 

försörjningsstöd med anledning av arbetslöshet ska motiveras till studier, särskilt personer 

som saknar gymnasiekompetens. 

Att motverka brottslighet  
Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är det inledningen till ett 

mycket svårt liv med långvarig och allvarlig kriminalitet, drogmissbruk och förstörda 

relationer. I utsatta områden ska det genomföras riktade samhällsinsatser för att möta behovet 

av trygghet. Socialdemokraterna vill verka för att fler unga fångas upp och att rekryteringen 

till brottslighet försvåras intill det omöjliga.  

 

Den grova organiserade brottsligheten finns i Eskilstuna. Den undergräver samhället på ett 

sätt som gör alla till förlorare. Kriminalitet som livsstil innebär inte bara ett plågsamt liv för 

den enskilde. Det innebär att personer eller organisationer ställer sig över lagen, över 

demokratin och tillskansar ekonomisk vinning genom hot och andra kriminella handlingar på 

andra människornas bekostnad. Det är uttryck för den värsta formen av egoism och 

destruktivitet som Socialdemokraterna aldrig någonsin kommer att acceptera. Kommunen och 

de folkvalda, ska i samverkan med polis och andra myndigheter, verka för att omöjliggöra 

organiserad brottslighet. Även den enskilde medborgaren har ett ansvar för att aldrig gynna 

den här typen av verksamhet.  
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Socialdemokraterna kan aldrig acceptera strukturellt våld, våld i nära relationer eller 

hedersrelaterade brott. Ofta är det kvinnor och barn som är de mest utsatta offren. Partiet ska 

arbeta för att motverka detta. Samarbete mellan kommunen och andra aktörer i samhället 

krävs för att samla de positiva krafter som aktivt arbetar med att hjälpa de våldsutsatta vidare. 

Missbruk och droger 
Få saker är så destruktiva som missbruk av droger. Det är inte bara den som missbrukar som 

drabbas, de anhöriga är också offer. Idag finns en trend med ökad liberal syn på droger bland 

unga. Socialdemokraterna ser med oro på denna utveckling, med utgångspunkt att 

restriktivitet ska råda inför alla typer av droger, även alkohol. Olagliga preparat ska behandlas 

utifrån att de är just olagliga. Hela samhället måste hjälpas åt och ju tidigare missbruk 

upptäcks och insatser sätts in desto större är möjligheten till tillfrisknande.  

 

Föräldrar, lärare och andra vuxna måste gemensamt vara uppmärksamma och slå larm om 

droganvändning upptäcks. En ny trend är de tilltagande nätdrogerna. De mänskliga 

konsekvenserna är som alltid fruktansvärda samtidigt som samhället har mycket liten kontroll 

över vad som sker. Socialdemokraterna vill att hela Eskilstunas samlade krafter gemensamt 

arbetar för att motverka den utveckling vi idag ser. Missbruket av droger och därmed 

kostnaderna för människor i missbruk måste minska. Resurserna behövs istället för att 

förebygga drogmissbruk. 

Hemlöshet 
Socialdemokraterna arbetar för att hemlöshet ska förebyggas och motverkas. I dessa frågor 

ska kommunen samarbeta med socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och hyresvärdarna. 

Den modell med ”boendetrappa” som använts i Eskilstuna har kommit att allt mer 

ifrågasättas. Forskning pekar istället på framgången i konceptet ”Housing first”. Det går ut på 

först och främst ordna ett eget boende för personer som saknar ett hem för att därifrån sen ta 

tag i andra problem som exempelvis missbruk och psykisk ohälsa.  

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 investeringar för arbetsmarknaden i samarbete med näringsliv, arbetsförmedling, 

kommunala förvaltningar och högskola 

 

 att fortsätta satsaningar på kommunal vuxenutbildning samt lärlings- och 

yrkesutbildningar 

 

 höja ersättningarna till studieförbunden 2015 och indexuppräkna dem årligen under 

kommande mandatperiod 

 

 att en god möjlighet ska ges till validering av tidigare kunskaper och färdigheter 

 

 att SFI utvecklas i syfte att underlätta en snabbare inlärning. I detta arbete kan ett 

”snabbspår” övervägas för personer med tidigare studievana 

 

 offensiva satsningar i stöd till personer med ekonomiskt bistånd för att komma till 

egen försörjning. Försörjningsstödets andel av kommunens totala ekonomi ska 

minskas 
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 att utvecklingen av samverkan med landstinget och andra aktörer för att samla 

resurser, ska fortsätta kring utsatta individer 

 

 att utöka antalet platser på sommarkollo 

 

 att aktivt arbeta med att ta fram sommarjobb för kommunens unga  

 

 att arbetet med skydd för våldsutsatta kvinnor och barn utvecklas 

 

 att stärka det brottsförebyggande arbetet 

 

 att kraftfullt stärka det brotts- och drogförebyggande arbetet i bred samverkan med 

samhällets alla aktörer  

 

 att i alla lägen bekämpa grov organiserad brottslighet och övrig brottslighet 

 

 att förändra arbetet mot hemlöshet i riktning mot att erbjuda hemlösa eget boende i 

enlighet med modellen ”Housing first” 

 

 att fortsätta ge stöd till härberget eller andra komplementära organisationer som akut 

lösning för personer som saknar tak över huvudet  
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Värna de äldre som byggt samhället 

Socialdemokraterna i Eskilstuna ska verka för att åldringsvården byggs ut. Det ger 

arbetstillfällen och det ger en möjlighet att möta ett växande behov av omsorg. 

Socialdemokraterna vill att ålderdomen ska vara en tid fylld av glädje och trygghet. Målet är 

att tillgodose ett fullvärdigt liv för alla äldre.  

 

Eskilstuna kommun står inför en extrem utmaning när det kommer till åldringsvården av ett 

snabbt ökande antal äldre. För Socialdemokraterna är verklig valfrihet och en uppsjö av 

vårdgivare inte samma sak. Verklig valfrihet är att ha ett varierat kommunalt utbud anpassat 

efter vårdtagarens behov. Därutöver välkomnas inslag som överträffar vårdtagarens 

förväntningar. Genom nytänkande, verksamhetsutbyggnad och kvalitetsmål utifrån behov hos 

vårdgivare och vårdtagare, är det fullt möjligt. Detta kräver såväl en förändringsbenägen 

kommunal organisation med tydlighet i värdegrund, ramverk och kvalitetsarbete som 

tillströmning av- samt kompetensutveckling för personal.  
 

Rätten till en god åldringsvård får inte äventyras av företags rätt att tjäna pengar. Välfärden 

ska vara likvärdig för alla. Kommunen ska lösa välfärden genom att driva egen verksamhet 

men i vissa fall också med andra aktörer. Ibland visar det sig att de kommunala alternativen är 

dyrare än andra utvägar, inte sällan på grund av högre personaltäthet. En modern äldrevård 

har individen som utgångspunkt och utgår från ett hälsofrämjande förhållningssätt med 

respekt för värdet av ett åldrande med god livskvalitet, där en matchning mellan behov och 

insatser är betydelsefull. Extrema lägen kan kräva extrema åtgärder och att helt utesluta 

samverkan med enstaka privata aktörer kan vara dumt. Om/när den typen av samarbeten 

förhandlas ska Socialdemokraterna verka för att kommunen ställer höga krav beträffande 

sociala frågor, vinstintresse, insyn och arbetsvillkor. 

God hälsa och ett rikt liv 
Socialdemokraternas politik har som mål att främja hälsa, skapa förutsättningar för ökad 

livskvalitet och en friskare ålderdom. Att skapa möjligheter till aktiviteter och social samvaro 

är därför en prioriterad fråga. Socialdemokraterna inser att föreningslivet har en viktig roll att 

spela och att det är angeläget att stötta med resurser. Genom föreningar kan de äldres drivkraft 

och engagemang tas tillvara, mötesplatser kan skapas och utrymme för samvaro över 

generationsgränserna kan uppstå. De äldre som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst 

ska ges större inflytande över vardagsliv, dagliga rutiner och ska erbjuda anhöriga att vara 

delaktiga i planeringen. 

 

Till skillnad från flera andra partier anser inte Socialdemokraterna att det tyngsta ansvaret för 

äldreomsorgen ska vila på den anhöriges axlar. Det är istället till stor del en kommunal 

angelägenhet. På så sätt respekteras att anhöriga har egna liv att leva samtidigt som de äldre 

får tas om hand av människor med vård- och omsorgskompetens. Med tanke på att den 

anhörige ofta har en mycket personlig relation till vårdtagaren är det av yttersta vikt att 

kommunens företrädare agerar efter tydliga etiska riktlinjer i relation till den anhörige. 

Anhörigstöd och avlastning kan vara andra faktorer som blir avgörande för anhörigas privat- 

och arbetsliv.  

Äldres boende 
Boendet är grundläggande för människors trygghet och välmående. Socialdemokraterna 

kommer fortsätta satsa på att skapa ett varierat utbud av boenden. Partiet verkar exempelvis 
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för byggandet av service- och trygghetsboendelägenheter. Dessa är utmärkta för personer med 

behov av hjälp och stöd av hemtjänst, utan behov att bo på ett särskilt vård- och 

omsorgsboende. Den goda kvaliteten på såväl hemvård som boende kan uppnås genom 

utformning i samarbete med den det berör.  

 

Det faktum att människor är friskare längre upp i åldrarna bidrar samtidigt till att allt fler vill 

få möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Socialdemokraterna bejakar den utvecklingen 

samtidigt som de utmaningar detta skapar också behöver beaktas. En viktig utmaning är den 

arbetsmiljöproblematik för vårdande personal som boendet hemma kan medföra. Vissa 

lägenheter är små och trånga, många gånger i hus utan hiss. Det kan göra vården väldigt svår 

att utföra. En annan problematisk aspekt är att boendet kan bidra till social isolering då man 

som äldre kan få svårt att ta sig ut på egen hand. 

God mat på äldre dagar 
Mat är en central del av människors vardag. Med tanke på att många äldre inte längre kan laga 

egen mat ställer det krav på kommunen. Socialdemokraterna vill säkerställa att den mat som 

serveras eller körs hem är så väl fin att se på som näringsrik och god. Det är också så att alla 

människor av olika skäl inte äter samma slags kost. Ambitionen om verklig valfrihet innebär 

också att det behöver finnas ett varierat utbud att välja mellan.  

Personalens förutsättningar 
Vården ska innebära kvalitet utifrån flera perspektiv; i allt från bemötande till medicinsk 

kompetens. Därför är fortsatta satsningar på kompetensutveckling för personalen central. Det 

krävs också annat för att personalens förmåga att ge god vård ska säkerställas. Arbetsvillkoren 

är viktiga. Socialdemokraterna inser vikten av hög personaltäthet inom omsorgen. Det är 

omöjligt för en undersköterska att känna glädje i arbetet om det inte finns tid att i närvaro 

möta vårdtagaren. En hög grad av kontinuitet är också prioriterat. Det betyder att vårdgivare 

och vårdtagare över tid får möjlighet att lära känna varandra bättre, istället för att det kommer 

en ny personal varje gång. Kontinuiteten påverkar både vårdtagarens och vårdgivarens 

kvalitetsupplevelse.  

 

De som arbetar i vården ska få möjlighet att erbjudas en anställning som det går att leva på 

och som ger möjlighet att planera livet i övrigt. Socialdemokraterna vill att heltidstjänster och 

sammanhållen arbetstid ska bli norm. Det reducerar både otrygghet och arbetsmiljöproblem 

för vårdpersonalen.  

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 att ca 300 vård- och omsorgsboendeplatser rustas upp till år 2018 

 

 att utöka individens inflytande över innehållet inom vård- och omsorg, samt andra 

insatser inom hemtjänsten 

 

 att fortsätta samarbetet med frivilligorganisationer 

 

 att öppna nya mötesplatser för gemensamma måltider och annan social verksamhet 

 

 att kvalitetsarbetet stärks överlag och kompletteras med en kvalitetskontrollant 

 

  att anhöriga känner sig sedda, bekräftade och efter förmåga delaktiga i omsorgen 
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 att stärka anhörigstödet med mötesplatser, avlastningsplaster och korttidsboenden 

 

 att samla kommunens korttidsboende och rehabiliteringsresurser till Trumslagargården 

 

 att utveckla kulturverksamheten på kommunens boenden 

  

 att en tjänst tillsätts i syfte att utveckla omsorgsarbetet i samverkan med högskolan  

 

 att kommunens personal skall erbjudas heltidstjänster 

 

 att de så kallade ”delade turerna” arbetas bort under mandatperioden 

 

 att adekvata arbetskläder inom vård- och omsorg ska vara en självklarhet 

 

 att öka personaltätheten nattetid på kommunens boenden 

 

 att erbjuda personalen utvecklings- och karriärmöjligheter, kompetensutveckling och 

goda lönevillkor 

 

 att åstadkomma en bättre samverkan mellan kommunen och landstinget vad gäller 

människor i behov av vård i livets slutskede  
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En framtid utan hinder 

För Socialdemokraterna är det självklart att personer med funktionsnedsättningar, så väl 

fysiska som psykiska, ska ha lika stor möjlighet att verka och delta i vardagen som människor 

utan funktionsnedsättning. Idag finns lagstiftning som ålägger både kommuner och privata 

aktörer att bygga bort hinder och skapa förutsättningar för allas tillgänglighet. Än finns dock 

mycket kvar att göra.  

Ett värdigt liv från unga år 
Kommunen ska verka för att varje barn får sina behov och rättigheter tillgodosedda och för att 

ett tydligt barnperspektiv genomsyrar alla kommunala verksamheter. En 

barnkonsekvensanalys ska genomföras inför varje kommunalt beslut såväl vad gäller barn- 

och ungdomsverksamheterna som i de tekniska förvaltningarna. Barn berörs inte bara av 

insatser som riktar sig direkt mot barn utan även vad gäller frågor som trafik, stadsplanering 

och miljö.  

  

Alla barn är lika mycket värda och ingen får diskrimineras. Barn och ungdom med 

funktionsnedsättning har enligt barnkonventionen rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.  

I skolan ska barnen ha rätt till det stöd och de hjälpmedel de behöver för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och känna sig lika mycket värda som barn utan 

funktionsnedsättning. Det är viktigt att skolans lokaler är anpassade för att ta emot alla barn 

och att det finns lärare med kunskap om hur en funktionsnedsättning påverkar inlärningen. 

För att öka kunskapen och förståelsen för barn med funktionsnedsättning krävs 

informationshöjande insatser. 

 

Ibland finns svårigheter med gränsdragningar mellan huvudmän, exempelvis mellan kommun 

och landsting. I dessa fall måste barnets intresse vara i fokus och energi fokuseras på att 

överbrygga eventuell gränsdragningsproblematik. 

Vikten av tillgänglighet 
Socialdemokraterna ser satsningar på goda och tillgängliga miljöer som en satsning på alla i 

samhället.  Det finns mängder av situationer där personer med funktionsnedsättningar av olika 

slag diskrimineras och stängs ute från så väl det offentliga rummet som samhällsinstitutioner, 

utbildningar och arbetsplatser. Det motverkas genom kunskapsspridning och 

kompetenshöjning bland såväl kommunalt anställda, politiskt förtroendevalda som inom 

förenings- och näringsliv. Den fysiska tillgängligheten är ett kriterium att ta hänsyn till vid 

stadsbyggnad. 

En framtid för alla 
Medborgare med funktionsnedsättning/ar ska också ha tillgång till boende, utbildning och 

arbete och ska också ges möjlighet att göra karriär inom dessa områden. Det finns behov av 

att inrätta fler anpassade boenden, skapa anpassade arbeten inom kommunen och att stärka 

arbetet gentemot föreningslivet. Eskilstuna ska vara ett föredöme som arbetsgivare och 

erbjuda jobb inom kommunen och även se till att skapa förutsättningar för en värdefull fritid. 

Varje individ ska stärkas i sin förmåga att besluta om sin livsutveckling och erbjudas 

individuell genomförandeplan för att uppnå sina mål och önskningar. 
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Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 att minst 100 människor med en funktionsnedsättning erbjuds arbete inom 

kommunens verksamheter och bolag under nästa mandatperiod 

 

 inrättandet av nya vård-, omsorgs- samt gruppboenden för de som har behov av hjälp 

och stöd; väntetiden skall vara max 90 dagar 

 

 fortsatt utveckling av bl.a. individuella genomförandeplaner som stöd för individens 

påverkan och utveckling av sitt liv 

 

 öppna mötesplatser för en rikare fritid i samverkan med en eller flera brukarföreningar 

och skolan 

 

 att fortsätta samverkan med idrotten för att öka individernas välmående 

 

 att se över hjälpmedelshantering, teknikutveckling och val av hjälpmedel enligt s.k. 

”fritt val”, detta gynnar speciellt barn- och ungdom 

 

 att samverka med Mälardalens högskola i utvecklings- och forskningsprojekt med 

fokus på hälsa, individens välmående och omsorg m.m 
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En kultur- och idrottsstad i framkant 

För socialdemokraterna är kultur- och idrottssektorn viktig. Kulturen och idrotten främjar 

demokratin och bidrar till samhällets utveckling på flera plan. Inom dessa båda områden kan 

mer göras för att skapa arbetstillfällen. Socialdemokraterna verkar för en kreativ kultursektor 

och en sund idrottsrörelse. Medborgarnas rätt att uttrycka sig eller att idrottsligt engagera sig, 

får inte stå tillbaka för marknadskrafter och elitistism.  

Att vårda Eskilstuna själ 
Socialdemokraterna inser att människor behöver frigörelse, utveckling, gemenskap, 

kommunikation och skapande. Människor behöver kreativt uttrycka åsikter och upplevelser 

och behöver också få ta del av varandras skapande. Det stärker både individen och samhället 

och bidrar till stora demokratiska värden. För det krävs en stark kultursektor som gör kulturen 

tillgänglig. För att stärka sektorn ska samverkan med den regionala politiska nivån, 

grannkommuner, föreningsliv, folkbildningen och lokala kulturaktörer utvecklas.   

 

Kulturen har ett starkt egenvärde men bidrar till en mängd goda ”bieffekter” i ett samhälle. 

För Socialdemokraterna är det därför bekymmersamt att vissa grupper av människor sällan 

nås av det kulturutbud som finns inom kommunen. Kulturen håller på att bli en klassfråga. 

Med tanke på vilket bra verktyg kultur kan vara för att sprida glädje, trivsel och samhörighet, 

är det extra viktigt att olika slags människor med olika bakgrund, kön och språk får mötas. 

Socialdemokraterna vill att Eskilstuna ska utvecklas som kulturstad genom flera påtagliga 

insatser, till exempel genom att öka verksamheterna på biblioteken i ytterområden, göra 

satsningar på offentlig konst och avgiftsbefria Musikskolan.  

Idrott och vardagsmotion 
Även idrotten är en viktig samhällsaktör och kan stärka både individer och grupper. Genom 

att ge positiva förebilder, uttrycka sunda ideal och erbjuda valmöjligheter till aktivitet är 

idrotten en positiv samhällsförändrande kraft. Idrotten och föreningslivet i stort är en av 

utgångspunkterna för medborgarnas hälsa, välmående och delaktighet i samhället. Idrott är 

dessutom något som berör och engagerar människor i alla kulturer. Det gör möten inom 

idrottens ramar möjliga, som är bortanför ålders-, kultur- och språkbarriärer. En mycket stor 

andel av befolkningen i Eskilstuna är med i någon sådan rörelse.   

 

Socialdemokraternas idrottspolitik är medmänsklig och inkluderande. Idrottens gemenskap 

ska vara utformad så att den främjar god hälsa. Den ska också vara öppen för varje 

medborgare efter intresse och behov oavsett ambitionsnivå och ekonomiska villkor. En bra 

idrottsrörelse tar avstånd från all form av diskriminering, främlingsfientlighet, doping och 

arbetar medvetet med jämställdhet, integration och demokratisk fostran. Detta utesluter inte 

målmedvetna satsningar på individer som visar ett större intresse för sin sport. För denna 

grupp ska större utmaningar erbjudas. Socialdemokraterna vet att det här är rätt väg att gå. På 

dessa grundvalar har Eskilstuna blivit framgångsrik inom flera idrottsriktningar och inom 

handikappidrotten. Det är något som partiet bidragit starkt till och det är med stolthet som 

Eskilstunas starka föreningsliv och framgångsrika klubbar är en förebild för andra kommuner.  

 

Socialdemokraterna vill att Eskilstunaborna enkelt ska kunna röra på sig. Därför ska det 

finnas god tillgång till spontan och lättillgänglig idrott och övrig aktivitet i hela kommunen. 

Det görs bland annat genom att investera i utomhusgym samt att ta hand om de 

rekreationsområden som kommunen kan erbjuda. Socialdemokraterna vill också fortsätta 
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skapa en attraktiv stad generellt som ger människor anledningar att promenera eller ta cykeln.  

 

Folkbildningsrörelsens värde 
Idrotts- och kulturföreningarna samt studieförbunden i Eskilstuna gör ett viktigt arbete för att 

få individer och samhälle att växa; socialt och kompetensmässigt. Folkbildningens aktörer ska 

hanteras som en kraftfull resurs att räkna med. Därför vill Socialdemokraterna att kommunen 

fortsätter att satsa på både resurser och samarbeten med olika aktörer i samhället. 

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 att utveckla befintliga och vid behov öppna nya fritidsgårdar samt verka för att 

kulturutbudet ökar inom verksamheterna 

 

 att stärka Musikskolan som viktig bas för kulturutveckling för kommunens barn och 

ungdomar 

 

 att ytterligare öka stödet till och samverkan med föreningsliv och studieförbund 

 

 att öka kulturspridningen med hjälp av en ”kulturbuss” som kan inhysa exempelvis 

barnteater, skapande aktiviteter och dans som kan besöka kommunens alla hörn  

 

 att kultur ska ingå kontinuerligt i vård och omsorg i kommunen 

 

 att ett forum för kulturaktörer skapas där idéer kan formas och växa 

 

 att lokala samlingar och kulturarvsmiljöer ska vårdas och vara en viktig del av 

Eskilstunas identitet 

  

 att underlätta för nya idrotter som vill etableras 

 

 att satsa på tillgängliga friluftsområdena i kommunen, t.ex. vad gäller joggingspår och 

utegym 

 

 att hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för vuxna 

 

 att kommunen ska stötta elitidrott ihop med en tydlig motprestation 

 

 att tävlings- och motionsidrott utformas så att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning är och känner sig inkluderade 

 

 att den nya arenan på Munktellområdet ska tas tillvara på ett klokt sätt med flexibla 

multifunktioner och därmed bli användbar för många olika sporter och arrangemang 

 

 att motorstadion ska utvecklas till ett i Mälardalen framstående motorsportområde i 

samverkan med föreningslivet. Möjligheten att anlägga en permanent dragracingbana 

ska utredas 

 

 att stärka och utveckla samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet inom 

kulturområdet 
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Ett långsiktigt hållbart Eskilstuna 

Utan ett klimat som mår bra kommer det varken finnas arbeten att gå till eller resurser att 

fördela Klimatet är förutsättningen för själva livet. Redan idag har klimatförändringarna 

förödande konsekvenser för livet på jorden och det kommer bara att bli värre. Det finns 

dessutom en rad olika miljöproblem som hör ihop med klimatförändringarna. Det är 

allvarligt. Klimatfrågan är den fråga som dagens generation politiker måste lyckas med.  

 

Miljöproblemen är skapade av människan och kan också lösas av människan. Marknaden kan 

inte och kommer inte att lösa miljöproblemen som vissa politiska ideologier hoppas på. Att 

bidra till en hållbar värld är inte ett val utan en plikt. Därför växlar Socialdemokraterna upp 

sina miljöpolitiska anspråk. Det behövs en politik som investerar i grön omställning, bidrar 

till ökad miljömedvetenhet hos gemene man, ställer höga gröna krav vid upphandlingar och 

utmanar företag till omställning samt klimatsmart innovationstänkande.  

Den gröna omställningen 
Även om de stora miljöproblemen är globala och därför kräver samarbeten som skrider över 

regioner och landsgränser ska Eskilstuna kommun bidra till att förhindra en klimatkris. År 

2012 fick Eskilstuna priset som ”årets miljöbästa kommun”. Det är en frukt av målmedvetet 

Socialdemokratiskt miljöarbete. Betydande satsningar har exempelvis gjorts på nya tekniska 

lösningar som biogas, restproduktshanteringssystem och ett kraftvärmeverk som eldas med 

biobränsle. Socialdemokraterna i Eskilstuna tänker se till att kommunen fortsätter ligga på 

topp i arbetet med den gröna omställningen.  

 

Detta kräver ett kunskapsperspektiv som visar hur samhällets olika branscher och faktorer 

påverkar varandra. Omställningen till resurssnål och resurseffektiv drift inom varuproduktion, 

bostäder, energisystem och transportsystem är viktig och utmanande. Hänsyn till miljön ska 

byggas in i företagens produktionsprocesser, vilket kräver samverkan och gemensamma mål. 

Socialdemokraterna vill verka för att genomföra mycket kraftiga minskningar av dagens 

resursförbrukning. Målsättningen ska vara att bidra till att en bättre ekologisk balans skapas i 

kommunen.  

 

En annan viktig del av omställningen handlar om konsumtion. Dagens miljöstatus kräver en 

ny syn på välstånd och ekonomisk rationalitet. Socialdemokraterna vill att Eskilstuna ska 

göras till en förebild för hållbar konsumtion. Den kommunala organisationens handlings- och 

konsumtionsmönster ska fortsättningsvis utvecklas och samverkan med både högskolan, 

föreningslivet och näringslivet är en förutsättning för ytterligare förändring.  

En hållbar livsstil och god folkhälsa för framtidens klimat 
Kopplingen mellan miljön och de egna valen av livsstil i allt från frukostmål till klädinköp 

och källsortering kan verka främmande för många. Det kan vara enkelt att önska en grönare 

värld men svårare att finna motivationen att förändra sina egna vanor. En god hälsa och ett 

hållbart samhälle är i själva verket intimt sammanknippade därför att de båda utgår från 

samma princip: respekten för liv.  

 

Den enskilda medborgarens livsstil och val av konsumtion är något som Socialdemokraterna 

generellt inte vill lägga sig i. Kraven ska ställas på organisationer och företag snarare än att 

läggas på individen. Dock påverkar inte bara organisationers utan också individers val 

samhällets folkhälsa och ekologi. Individer är förebilder för varandra och det är inte ett 
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oviktigt inflytande. Tillsammans med organisationer bidrar individer till att bilda 

”samhällskulturen”. I samhällskulturen skapas normer om vad som är okej och inte okej att 

göra. Därför är det viktigt med en sund samhällskultur som visar långsiktigt hållbara ideal och 

en bärkraftig livsstil.  

 

Ett medvetet miljöansvar behöver tas på var och en av de tre nivåerna individ, grupp och 

samhälle. Om någon av dessa fallerar får det konsekvenser som försvårar en grön 

omställning. När det kommer till frågan att ta hand om hälsa och miljö gäller det att handla så 

att det prioriteras i alla angelägenheter. Till det vill Socialdemokraterna uppmuntra genom att 

förenkla kollektiva och resurssnåla transporter, hålla en hög nivå på rekreations- och 

fritidsaktiviteter samt bidra till kunskapsspridning som värnar folkhälsan. 

Kollektivtrafik, promenad, cykel och godstransport 
Socialdemokraterna anser att allt fler eskilstunabor ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå 

till sina aktiviteter. Av det följer att bilåkandet med trängsel, buller och avgaser inne i staden 

minskar. Staden blir säkrare och kan också utvecklas utifrån ett barnperspektiv. Vidare är det 

nödvändigt för att komma bort ifrån beroendet av vägtransporter. Godstrafik på väg är 

förlegat både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Därför ska i möjligaste mån godstrafiken 

läggas över på järnvägen. Tågtransporter är cirka fem gånger så energieffektiva som dem på 

vägar. Vägtransporter ökar trafikriskerna och tung trafik är en stor anledning till slitaget av 

vägarna, vilket kostar samhället mycket stora summor. I den frågan krävs regional och 

nationell samverkan men Eskilstuna kan vara pådrivande i utvecklingen. Andelen av 

miljövänliga transportsätt behöver öka överlag och det kräver ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Om fler planer för utvecklingen av transport kan läsas under avsnittet ”Stadsbyggnad”. 

Kemikalier i vardagen 
Den europeiska och nationella kemikaliepolitiken är bristfällig. Det behövs ett starkare skydd 

från många farliga ämnen som sprids i närmiljön; i allt från möbler till målarfärg och kost. 

Kemikalierna bidrar till sjukdomar och hälsoprobelm som både är av fysisk och psykisk 

karaktär tillsammans med åverkan på växter och djur. Kemikalierna sprids till dricksvattnet 

och ingen kommer undan. Socialdemokraterna i Eskilstuna inser att det är ett stort och 

kostsamt arbete att förbättra kemikaliemiljön i kommunen. Det gör saken inte mindre viktig. 

En utfasning av gifter som förekommer i den kommunala verksamheten, är ett måste och kan 

inte längre vänta. Ett första led i arbetet blir att ta fram en handlingsplan som fokuserar på de 

miljöer där barn vistas. Planen ser över förekomsten av och fasar ut farliga kemikalier, i såväl 

byggnader som kost och leksaker.  

Inga investeringar i fossila bränslen 
Det finns ett globalt miljömål som innebär att jordens temperatur inte får stiga mer än två 

grader. För att det ska uppnås, behöver ungefär två tredjedelar av världens samlade olja-, gas- 

och koltillgångar lämnas kvar i marken. Trots det är stora finansiella tillgångar knutna till 

dessa fossilresurser. Här har kommunernas placeringar en marginell roll, men det är ändå 

viktigt att ta det ansvar som kan tas lokalt. Det bidrar både till minskad utvinning av fossil 

energi och till minskning av den ekonomiska bubbla som skapas. Därför vill 

Socialdemokraterna säkerställa att Eskilstuna kommun inte placerar sina pengar i olja, gas 

eller kol.  
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Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

• att göra investeringar för en ansvarsfull dagvattenhantering 

 

• att fortsätta investera i biogas för att bryta oljeberoendet 

 

• strategisk planering och möjliggörande för ökad produktion av vindkraft  

och solenergi samt fortsätta med kommunala satsningar på förnybar energi 

 

• att uppmuntra småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av 

överbliven del 

 

• att genom ett fördjupat samarbete med lokala matproducenter öka kommunens inköp 

av ekologiska och närproducerade varor 

 

• att vidta åtgärder för att minska köttkonsumtionen inom kommunens verksamhet 

 

• att öka förutsättningarna för egenodling och skapa fler odlingslotter för privatpersoner 

 

• att ta fram en strategi/handlingsplan för utfasning av kemikalier med särskilt fokus på 

miljöer där barn vistas 

 

• förbättrade kommunikationer med regional tåg- och busstrafik 

 

• genom skarpa krav vid ny- och ombyggnation driva fram en utveckling mot ett allt 

mer energieffektivt fastighetsbestånd  

 

• att erbjuda fler kommuner att nyttja Eskilstunas optiska avfallssorteringsanläggning 

 

• genomföra byggandet av ett nytt kraftvärmeverk i Eskilstunas logistikpark  

 

• att arbeta utifrån ett hållbart miljö perspektiv vid upphandlingar 

 

• anta en policy för kommunens placeringar, som säkerställer att de  inte görs i olja, kol 

och gas. 
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En modern stadsplanering för framtiden 

Den fysiska miljön i en kommun är en spegling av både historia och nutid. Eskilstuna är en 

stolt industristad och Socialdemokraterna vill fortsätta utvecklingen av kommunen med 

omtanke om både arv och miljö. Den fysiska planeringen påverkar människors välmående 

och är ett verktyg för och att se till att alla invånare har tillgång till allmän service och 

kommunikationer i såväl staden som på landsbygden. 

Att skapa staden tillsammans 
Kommunen bygger för sina medborgare. Socialdemokraterna vill värna om demokrati, 

delaktighet och medverkan i stadsplaneringen. Den förbättras när medborgare aktivt har insyn 

och deltar i den. Partiet vill stärka dialoginslaget i samråden för planprocesserna. Resultaten 

av processerna påverkar oftast väldigt många och kommer vara under lång tid; ett torg river 

ingen upp på en kvart. Så många som möjligt ska därför bli nöjda med resultatet.  

Utvecklingen av centrum 
En del av Eskilstunas själ är dess centrum. Sedan en tid tillbaka har trenden varit att butikerna 

placerats i ytterområden, vilket betytt att många av dem lämnat centrum. Det är 

bekymmersamt för Socialdemokraterna som vill värna ett levande centrum med lättillgänglig 

handel. Genom nytänkande och fortsatt samarbete med lokal handel och fastighetsägare vill 

Socialdemokraterna utveckla stadens centrum kreativt. Innerstaden ska vara en plats att för 

allt från handel och sociala möten till konserter och lek. Försköning av torg och gator ingår i 

förbättringsplanen och ökad användbarhet av offentliga ytor ska stimulera till både trivsel, 

kommers och spännande upplevelser. 

Transport- och trafikplanering för miljö och rörlighet 
Socialdemokraterna tycker att trafikplaneringen ska utgå ifrån att öka tryggheten för dem som 

är mest utsatta i trafikmiljön. Människan ska därmed ha företräde framför bilen. Ett färskt 

exempel på modern stadsplanering är den ”samspelsyta” som är under anläggning på Söder i 

staden. Att verka för att många människor på enkla, kostnadsfria och säkra sätt ska kunna 

förflyttas kan ge en stor vinst för både miljön och folkhälsan. Utbyggda, billiga och 

miljövänliga kommunikationer gör det lättare att ta sig till arbetet, studierna, vara med på 

aktiviteter under fritiden eller umgås. Eskilstuna kommun behöver därför fler inbjudande 

promenadstråk och säkra cykelbanor. Kollektivtrafikens område ska också förbättras, både 

gällande tåg och buss. Ökad turtäthet ger ökat antal resenärer; den bästa busstrafiken är den 

som går när människor behöver den. När fler åker ökar betalningsviljan och av de intäkterna 

kan ännu fler turer ordnas. Redan har mycket gjorts. Turtätheten har förbättrats på högtrafik- 

och lågtrafiksträckor och ännu fler förbättringar är i antågande. 

Områden för välbefinnande 
I stadsplaneringen ingår att bevara, utveckla och anlägga nya park- och grönområden. Människan 

är en del av naturen och kopplingen där emellan är viktig att ta hand om. Det bidrar till biologisk 

mångfald i naturen såväl som till välbefinnande hos invånarna. Även medborgarnas tillgång till 

kultur och till platser för sociala aktiviteter ska tillgodoses. Ibland behöver även fysiska hinder 

aktivt undanröjas för att det ska vara möjligt.  

Nya bostäder för framtiden 
Socialdemokraterna i Eskilstuna vill bygga mer! Det råder bostadsbrist idag samtidigt som 

staden växer i invånarantal. Det är bekymmersamt och en konsekvens av en borgerlig 
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nationell politik som stramat åt nybygge. Utan bostäder blir hela kommunens utveckling 

lidande.  

 

All nybyggnation behöver föregås av genomtänkt planering utifrån många aspekter: 

integrationen i bostadsområdena ska öka, transportbehoven ska minskas, naturen ska beaktas 

och byggena ska leva upp till nya tidens krav om klimatsmarthet. Därutöver behöver helheten 

av stadens planering tas i beaktande så att det inte oavsiktligt byggs på ett sätt som gör att 

boende i yttre områden utesluts från kopplingen till staden. Befintliga bostadsområden kan 

fortsätta förtätats för att de nya invånarna ska kunna dra nytta av den service som redan finns 

på plats. 

 

Det som efterfrågas i kommunen är såväl en- som flerbostadshus. Socialdemokraterna anser 

att en blandning av upplåtelseformer är eftersträvansvärt. Det finns människor i kommunen 

som både vill och kan köpa sin bostad och för dem ska det finnas ett utbud. 

Socialdemokraterna håller traditionellt tillgången till hyresrätter varmt om hjärtat. Det är 

väsentligt att den stora del av medborgarna som inte har råd att köpa en bostad ska kunna bo 

bekvämt till rimlig kostnad.  

 

Andra viktiga kapitel för nybyggnation är bland annat studentbostäder. Studenternas boende 

är en angelägenhet för hela staden då dessa annars väljer andra studieorter. 

Socialdemokraterna ser en möjlighet att utveckla samarbetet med studenterna som många 

gånger ställer betydligt lägre krav på standard än vad byggherrarna producerar. Enklare 

bostäder kan pressa ner priserna; nog så väsentligt för studentens knappa ekonomi. Vidare 

krävs också ett varierat och anpassat nybygge gällande äldre och funktionsnedsatta. Speciella 

omständigheter gör att boendena måste lämpas också för personal för att vården och 

omsorgen ska kunna hanteras. Sist men inte minst behövs också fler boenden för människor 

som idag av olika skäl står utanför bostadsmarknaden.  

 

Socialdemokraterna vill förutom detta skapa goda förutsättningar för människor att bo utanför 

tätorten. Det är viktigt att människor ska kunna välja vart de vill bo. En satsning som redan 

genomförts till viss del är ökad turtäthet inom kollektivtrafiken på landsbygden. I samverkan 

med andra aktörer, som exempelvis landstinget, kan också skapas bättre förutsättningar för 

äldres boende på landsbygden. 

Upprustning för framtiden 
Eskilstuna kommun har områden med stora behov av upprustning och utveckling. Det är 

områden som var supermoderna när de byggdes men som nu tidens tand nött ner. 

Socialdemokraterna vill arbeta med att förbättra boendemiljön i dessa områden vilket kommer 

skapa fler arbetstillfällen och en bättre trivsamhet. Detta ska göras i nära samarbete med de 

som bor i områdena, de känner det bäst och ser behov som annars lätt förbises. 

Socialdemokraterna vill främja småskalighet och en känsla av närhet människor emellan; 

trivsel i närmiljön spelar stor roll för välbefinnandet. I de centrala delarna av dessa områden 

finns oftast ett torg, som har stor potential att bli ett eget levande centrum. Därför ska resurser 

läggas också på att investera och utveckla dessa.   

 

Socialdemokraterna i Eskilstuna arbetar för: 

 

 att göra planprocesserna mer öppna och demokratiska som ett forum för dialog mellan 

politiker och medborgare 
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 att förbättra tillgängligheten på allmänna platser i allmänna och kommersiella lokaler 

 

 att vid all planering ta hänsyn till människors trygghet och framkomlighet speciellt 

med omsorg om dem som har det svårast att ta sig fram  

 

 att fortsätta förtäta staden med omsorg om och tillgänglighet till grönområden 

 

 att ha fler och säkrare övergångsställen i innerstaden 

 

 att i samverkan med handeln och fastighetsägare i centrum fortsätta utveckla 

Eskilstunas innerstad till ett levande och attraktivt centrum 

 

 att fortsätta arbetet med att skapa gång- och cykelstråk in till centrum samt ett 

sammanhållet nät i hela kommunen 

 

 att kollektivtrafiken ska erbjuda medborgarna ännu bättre service till ännu bättre pris 

 

 att anlägga nya P-hus i anslutning till innerstaden. Exempelvis på Väster, i 

Munktellstaden, i Nyfors m.fl. Gärna med anslutning till kollektivtrafik och 

cykelbanor 

 

 att fortsätta ordna pendlarparkeringar för att underlätta rörligheten 

 

 att öka bostadsbyggandet och samtidigt öka integrationen i boendet genom ökad 

blandning av olika upplåtelseformer i såväl nya som befintliga bostadsområden 

 

 att utifrån respektive grupps behov öka tillgängligheten på bostäder för studenter, 

äldre, funktionshindrade och hemlösa 

 

 att kommunen i samarbete med boende arbetar för att förbättra boendemiljön i 

eftersatta bostadsområden 

 

 att det för boende på landsbygden ska finns en fungerande kollektivtrafik. Moderna 

lösningar såsom anropsstyrd trafik är en del av lösningen  

 

 att uppmuntra alternativa vatten- och avloppslösningar på landsbygden 

 

 att fortsätta utbyggnaden av bredband 

 

 att ett permanent landsbygdsråd inrättas med representanter för kommunens 

landsortsdelar. Rådet utgör stöd och remissinstans i kommunens beslutsfattande 

utifrån ett landsbygdsperspektiv 

 

 att en landsbygdsfond inrättas i kommunens budget för att kunna stötta initiativ från 

medborgare på landsbygden 
  
 


