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ETT BÄTTRE ESKILSTUNA. 
FÖR ALLA.
I DEN HÄR FOLDERN har vi Socialdemokrater i Eskilstuna valt att lyfta fram några av de frågor 
vi tycker är viktigast. Till grund för förslagen ligger ett arbete som pågått under 1,5 års tid 
och involverat så väl medlemmar i Socialdemokraterna som kommunens invånare. 

Vi har hållit möten, knackat dörr och bland annat har över tusen inlämnade enkätsvar gett 
oss nya konkreta idéer och förslag på hur vår kommun kan utvecklas i stort och smått.

De politiska nivåerna hänger ihop och vi som lokala företrädare ser ett stort behov av att 
få en sammanhållen politik på nationell-, regional- och kommunal nivå. För att beskriva 
hur vi ser på helheten har vi socialdemokrater i Eskilstuna landat i följande beskrivning av 
nuläget och kommande utmaningar:

SVERIGE ÄR ETT BRA LAND och Eskilstuna är 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 samhäl-
let.

Moderaterna sa att de skulle bekämpa arbetslöshet och minska utanförskapet. Den tan-
ken 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 funge-
rar 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 klimatförändring-
arna 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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VI SÄTTER ALLTID JOBBEN FÖRST
VI ÄR STOLTA ÖVER VÅR INDUSTRI och vårt näringsliv. De utgör grunden för vårt välstånd. När 
människor kan använda sina kunskaper och arbeta för sin inkomst bidrar de till sin egen och 
samhällets utveckling. För många saknar arbete i Eskilstuna. Många saknar även den utbildning 
som arbetsgivare kräver. Vi söker ditt förtroende för att fortsätta bekämpa arbetslösheten. Varje 
eskilstunabo ska ha utbildning och ett jobb.

INVESTERINGAR FÖR JOBB
Människor väljer att flytta till vår stad. Vi behöver bygga förskolor, äldreboenden, idrottshallar, 
bostäder, gator och mycket annat. Genom att investera och samtidigt ta ansvar för kommunens 
ekonomi skapas arbetstillfällen. Socialdemokraterna investerar fram jobb.

LOKALT OCH NATIONELLT KUNSKAPSLYFT
För att kunna ta de jobb som växer fram krävs teoretisk eller praktisk utbildning. Varje år skapas 
över 500 nya jobb i Eskilstuna, men arbetsgivare vittnar om svårigheter att hitta personal. Om S 
får bilda regering i Sverige kommer vi att satsa på ett kunskapslyft. I Eskilstuna toppas det med 
satsningar på yrkesutbildning men också teori så att fler kan ta de jobb som finns och växer 
fram. 

KOMMUNEN SOM FÖREDÖMLIG ARBETSGIVARE 
Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Rätten till heltid gäller. Medarbetare ska 
utvecklas i sitt yrke, ha god arbetsmiljö och inte slitas ut i förtid. Kvalité i välfärden förutsätter 
personal som trivs. 

TRAINEE PERMANENTAS
Traineejobben permanentas på upp till 150 jobb. 50 av dessa vigs åt personer i socialt utsatta 
situationer såsom individer som är påväg ut ur ett missbruk. 

EN AKTIV NÄRINGSLIVSPOLITIK
Eskilstunas näringslivsklimat förbättras. Tillstånd, avgifter och tillgång till personal har betydel-
se. Därför vill S stötta företag att hitta personal, finna riskkapital och på andra sätt kunna växa 
och anställa fler. Vi vill jobba aktivt med att attrahera bildandet av nya företag och etableringar. 
Industrin är viktig för Eskilstuna, därför välkomnar vi en socialdemokratisk regering med fokus på 
svensk export. Andra branscher såsom handel, turism, tjänstesektorn och byggbranchen är ock-
så viktiga för att skapa fler jobb, såväl i tätort som på landsbygd. Därför vill vi stötta och bidra till 
utveckling även i dessa branscher. 

LÄS HELA VÅRT VALPROGRAM PÅ
WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA



LÄS HELA VÅRT VALPROGRAM PÅ
WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA



EN BÄTTRE SKOLA. FÖR ALLA.
ETT GOTT LIV börjar med en bra utbildning och bildning. En fungerande skola är grunden för att 
minska de ekonomiska skillnaderna. I klassrummet kan alla få samma start, om skolan fungerar 
som den ska. Socialdemokraterna prioriterar skolan. Ingen ska lämna skolan utan betyg i alla 
ämnen. I Eskilstuna går vi mot den nationella trenden - våra betyg stiger, men det finns 
fortfarande mycket att göra för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till. 

MINDRE GRUPPER OCH KLASSER
På nationell nivå öronmärker Socialdemokraterna pengar till kommunerna för att minska stor-
leken på grupperna i förskolan och i skolan. Lokalt vill vi samma sak. Barnens behov ska styra 
gruppens storlek. Fler förskolor ska byggas, under 2015 invigs en ny i Torshälla.

LÅT LÄRARE VARA LÄRARE
Lärare ska arbeta med det som de är proffs på. Därför ska administrationen minska och 
elevvårdande insatser stärkas. Skolan måste få arbetsro och inte fler experiment från 
skolministern. 

LANDSBYGDENS SKOLOR
Vi anser att en levande landsbygd kräver skolor och är beredda att avsätta resurser för att lands-
bygdsskolorna ska leva.

LÄXHJÄLP FÖR ALLA. 
Läxor är en del av det pedagogiska arbetet i att elever får träna på att studera mer på egen 
hand. Därför är läxhjälp utifrån elevens behov på dagtid i alla kommunens skolor ett krav från 
Socialdemokraterna. Läxhjälp ska inte avgöras av föräldrarnas möjlighet till RUT-avdrag. 

EN SKOLA I FRAMKANT
Eskilstunas skolor ska bli bland de bästa i Sverige senast 2020. Vi menar att det går. Elever har 
olika förutsättningar, det måste skolan möta. Att utifrån detta säkerställa att alla har godkända 
betyg i alla ämnen är en svår uppgift men ett rimligt krav. Socialdemokraterna har extra fokus på 
IT, matematik och teknik samt vård och omsorg. Områden med goda utsikter till jobb. 

SKOLPENG SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS
Eskilstunas skolpeng till för- grund-, och gymnasieskola ligger på samma snitt eller högre än 
de i vår storlek jämförbara kommuner. Inom förskolan ligger vi över. Socialdemokraterna sätter 
en fortsatt positiv utveckling av skolan före stora skattesänkningar. För att klara elevernas olika 
behov och att erbjuda lärare bra löner krävs att skolan prioriteras. 

AVGIFTA FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Alla verksamheter där barn vistas ska fasa ut eventuella farliga kemikalier. Inga leksaker eller 
andra material ska finnas i verksamheten och som riskerar att innehålla farliga ämnen.
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TRYGGA OCH AKTIVA SENIORER. 
EN VÄLFÄRD FÖR ALLA. 
VÅRA ÄLDRE har arbetat hårt ett helt liv och byggt samhället. De bär på mycket erfarenhet som 
ofta tas för givet. Socialdemokraterna menar att våra äldre har rätt att kräva ett tryggt och gott 
liv. Att vården ska fungera och att aktiviteter och trygghet i livets olika skeden finns. Vi socialde-
mokrater har som mål att utjämna den rådande skatteorättvisa som råder, pension ska beskattas 
som lön, inget annat! Det är viktigt att inte göra samhällets äldre till ett kollektiv. Förutsättning-
arna, de ekonomiska, hälsomässiga och sociala, varierar. Vi ska se individen. 

BO BRA OCH TRYGGT
Äldres behov av bra boende är grundläggande. I ditt hem ska du känna dig trygg. Socialde-
mokraterna vill bygga minst två nya äldreboenden nästa period. Det första i Torshälla. Vi vill 
renovera 300 platser inom befintliga vård- och omsorgsboenden. Utöver detta vill vi möjliggöra 
för trygghetsboenden, gärna nära Mälarsjukhuset.

VERKLIG VALFRIHET 
Äldre ska kunna välja sin vård. Vården ska inte välja sina äldre. Socialdemokraterna vill öka äldres 
inflytande över sin vardag. Den vårdtid som finns att disponera ska kunna disponeras mer fritt 
utifrån behov och önskemål. 

FLER MÖTESPLATSER FÖR SENIORER
Ensamheten tär på många äldre. Vi vill skapa minst fyra nya mötesplaster för äldre. Måltider, 
aktiviteter och social samvaro är prioriterat.

GOD OCH NYTTIG MAT
Maten har stor betydelse. Den är viktig ur ett hälsoperspektiv. De äldres önskemål samt en  
nyttig och god kost i en trivsam miljö ska vara självklart. Socialdemokraterna vill avsätta resurser 
för att säkerställa att maten alltid är av god kvalitet, ekologisk och nära producerad så att våra 
äldre kan njuta av den. 

FLER OCH MER AKTIVA SENIORER
Socialdemokraterna vill möjliggöra för ett nytt och modernt seniorcentrum. Antalet aktiva  
pensionärer ökar och behovet av lokaler lika så. Vi vill utöver dagens rabatter på bussresor även 
införa ett seniorkort under lågtrafik för ca halva kostnaden av ordinarie pris.

EN FÄRDTJÄNST ATT LITA PÅ
Färdtjänsten ska skötas professionellt med de äldres och funktionsnedsattas trygghet i centrum. 
Professionella chaufförer, punktlighet och rimliga väntetider ska gälla. Vi ska jobba för en enkel 
och serviceinriktad beställningscentral för både sjuk- och färdtjänstresor. Vi vill för dessa resor ha 
en enhetlig taxa. 

INGET SPRING I DÖRREN
Den som har hemtjänst ska känna sig trygg med den personal som vistas i hemmet. Därför är 
det viktigt att medarbetarna som utför hemtjänsten inte är för många. Genom att planeringen 
blir bättre kan färre personer ansvara för den enskildes omvårdnad. 
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ETT BÄTTRE ESKILSTUNA. 
FÖR ALLA.
ALLT HÄNGER SAMMAN. Därför är Socialdemokraterna det parti som väljer att ta ansvar för och ha en 
politik för helheten. Det gör saken mycket svårare, men det är nödvändigt för att hela orten och 
alla medborgare ska få bättre möjligheter. Politiken måste både kunna hantera frågor i nuet och 
samtidigt vara långsiktig. Den ska samtidigt kunna parera oväntade händelser.  
Socialdemokratin har erfarenhet av allt detta och det krävs i en allt mer föränderlig värld. 

BÄTTRE TRAFIKFLÖDE
Människor rör sig. Det krävs för en fungerande stad. Alla sätt är viktiga. Bilen, bussen, cykeln 
eller gången. Eskilstuna ha ökat med över 10 000 fordon de sista 10 åren. Vår stadskärna ligger 
relativt otillgängligt med ån, järnvägen och några få in- och utfarter. Socialdemokraterna vill ska-
pa en ringled så att trafiken kan ta sig runt istället för igenom centrum när målet inte är centrum. 
Vi vill öppna upp gator för bättre trafikflöde. Nära stadskärnan, längs ringleden, vill vi möjliggöra 
för moderna parkeringshus med nära gångavstånd till centrum. Då behöver inte den som tar bi-
len till jobbet ta med bilen in i stadskärnan. Samtidigt frigörs parkeringar för boende och handel. 

BO BRA
Ett hem är grunden. I Eskilstuna likt alla större städer råder bostadsbrist. Socialdemokraterna 
vill att allmännyttan bygger minst 150 nya lägenheter om året. Till det ska ytterligare minst 200 
bostäder byggas per år. Vi önskar att minst 30% av det som byggs är hyresrätter. Vi vill pröva 
möjligheten och lämpligheten i  att återköpa en del av de hyresrätter som såldes under 2000-ta-
let. Om allmännyttan blir större ökar sannolikt dess förmåga att bygga. Det ska vara möjligt att 
bo centralt såväl som på landsbygden. 

SÄNK BILJETTPRISET PÅ BUSSEN
För att fler ska ta bussen måste fler ha råd och bussen gå tillräckligt ofta. Genom att många är 
med och betalar taxorna kan vi både hålla ner taxan och utveckla trafiken. Socialdemokraterna 
vill ha generellt låga taxor för alla och ytterligare rabatter för studenter och seniorer som ofta har 
en lägre inkomst. 

NEJ TILL VINSTHETS
Vi ska vara tydliga. Vi säger nej till vinsthetsen vi sett i de privata välfärdsbolagen där våra äldre 
blir vanskötta, våra elever inte får den utbildning de har rätt till och där vårdcentraler inte vill 
behandla sina patienter. Våra skattepengar ska gå till vad de är till för - vården, skolan och om-
sorgen. 
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UTVECKLA PARKERNA
Många har inte tillgång till en egen trädgård. Därför är vackra och trygga parker viktigt. Social-
demokraterna vill utveckla kommunens parker och utemiljöer. Stadsparken är prioriterad. Där vill 
vi skapa ett utomhusbad, en skridskobana för vintern, boulbanor och en fin lekpark för barnen 
mm. Vi vill även uppföra en modern restaurangbyggnad som ska vara öppen året runt.

RASERA HINDER
För Socialdemokraterna är det en självklarhet att funktionsnedsättning inte ligger hos individen 
utan i vår kringmiljö. Ingen människa ska hållas tillbaka från en rikt och aktivt liv eller ett arbete 
p.g.a. funktionsnedsättning. Eskilstuna Kommun ska vara ett föredöme och motverka diskrimine-
ring av personer med funktionsnedsättning. 

SOCIAL TRYGGHET GENOM LIVET
Missbruk kan drabba alla. När det sker måste vi alla hjälpas åt. Specifikt barn och ungas sociala 
situation måste tas på allvar. Socialdemokraterna oroas över den allt svårare situationen bland 
unga. Vi vill se bättre metoder, större föräldraansvar, bättre samverkan mellan kommunens olika 
delar och övriga samhället. Drogförebyggande arbete och polisiära insatser mot narkotikahandel 
och langning. 

UPPHANDLA LOKALT
Kommunens upphandling ska underlätta för lokala företag att lägga anbud, kunna växa och ska-
pa jobb. Vi anser att de resurser medborgarna ställer till kommunens förfogande inte bara ska 
användas etiskt utan också till att utveckla orten. Därför är ett starkare fokus på lokala leverantö-
rer till kommunen viktigt.

HELA KOMMUNEN
Människor måste kunna bo, driva företag och tillbringa sin fritid både på landet och i staden. 
Goda kommunikationer och bredband är viktigt. Landsbygden är ofta en viktig resurs för staden. 
Mat, rekreation och mycket annat tas lätt för givet. Kommunen ska stötta och utveckla såväl 
landsbygden som stadskärnan. De behöver varandra. Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla 
centrum genom att bygga om Kungsgatan i samma tappning som torget. Samtidigt vill vi satsa 
på landsbygdsskolor, bostäder, bredband och förbättrad kollektivtrafik genom beställningstrafik 
på landsbygden.  

HELA MÄNNISKAN
Socialdemokraterna vill satsa på förenings-, idrotts- och kulturlivet. Vi vill att resurserna ska möj-
liggöra så att alla, oavsett inkomst, har tillgång till idrott, kultur och folkbildning. Inom idrotten 
satsar vi på både bredd och spets. Vi vill satsa mer resurser på fritidshem och fritidsgårdar. Öka-
de öppettider, mer aktiviteter och mer personal behövs. 
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DET HÄR KAN DU GÖRA
Alla behövs för att göra Eskilstunas och Sveriges framtid bättre. 
Du kan bli frivillig valarbetare, hjälpa till med dörrknackning eller 
bidra på något annat sätt.

Anmäl ditt intresse idag, bli medlem eller skänk en gåva till vårt 
valarbete på www.socialdemokraterna.se/duelleraldrig

KONTAKT ESKILSTUNA 
Facebook: Socialdemokraterna i Eskilstuna

Telefon: 016-200 62 91

Socialdemokraterna
F R A M T I D S PA R T I E T  I  E S K I L S T U N A

Vi vill skapa ett bättre Sverige, Sörmland och Eskilstuna.
För alla.

Åsa Kratz, nr 1 på valsedelen till landstinget
Jimmy Jansson, nr 1 på valsedeln till kommunfullmäktige

Hans Ekström, nr 1 på valsedeln till riksdagen


