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Det här är vårt kortfattade valprogram där 
vi beskriver vad vi vill göra om vi får fortsatt 
förtroende att leda Eskilstuna kommun. Vårt 
längre, mer omfattande valprogram finner 
du på vår hemsida. Där finns även mer jätte-
bra politik, presentation av våra kandidater 
och mycket mer:
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Vi vill fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och i polisen, på 
barnfamiljer och pensionärer. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös.

Nu är svensk ekonomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny migrations- 
politik. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste ny- 
anlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar oavsett vem man 
är och där alla ska kunna leva på sin lön. Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens 
stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar och en växande otrygghet. 
Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Vi ska framåt, tillsammans.

Eskilstuna är en fantastisk plats som bär Sveriges industriella historia. En plats med 
potential att bli ännu bättre men med utmaningar som måste tas tag i. Medborgarna 
på orten äger organisationen Eskilstuna kommun. Det är den organisationen vi i 
Socialdemokraterna söker stödet för att få leda. 

Den kommunala organisationen ska 
från och med nu lägga kraft på 

mindre administration och färre på- 
lagor på kommunens medarbetare så att 
de får bättre möjlighet att klara sitt upp-
drag och arbete. Arbetsmiljön ska stär-
kas så att välfärdsarbetarna bättre orkar 
med sitt jobb.

För att få in resurser till bättre välfärd 
ska fler jobba. Det görs genom krav på 
och möjligheter till utbildning. Men ock-
så genom ett växande näringsliv. Det är 
prioriterat att bygga fler bostäder. Även 
sådana som vanligt folk har råd med. 
Framkomligheten i trafiken ska förbätt-
ras. En ringled ska därför byggas.

VÅRT VALPROGRAM MED 200 ORD
Vi sätter barn och äldre före stora skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering.  
70 förskoleavdelningar, fem äldreboende och flera skolor ska byggas. Förskoleavgiften 
ska sänkas och pensionerna höjas. 

Trygghet är viktigt. Vi ska både stärka 
välfärden, bekämpa kriminaliteten och 
kriminalitetens orsaker. Jämlikheten 
mellan människor ska öka. Sociala klyf-
tor, misslyckad integration och arbets-
löshet är problem som ska bekämpas. 
Eskilstuna ska ha ett rimligt, lägre och 
mer långsiktigt flyktingmottagande. 
Jämställdhet mellan könen är en själv-
klarhet. Det råder nolltollerans mot 
extremism och hedersproblematik. Vi 
ska ta ansvar för ett  ekologiskt hållbart 
samhälle. 

Vi ska bygga ett gemensamt samhälle där 
ingen kan välja eller tvingas att stå utan-
för. Vi ska bygga ett starkare och tryggare  
Eskilstuna och Torshälla. 

Vi vill att Eskilstuna och Sverige ska vara tryggt i en ny tid. 
Eskilstuna ska vara en ledande välfärdsstad i landet.



E S K I L S T U N A



•  att en större andel elever går ur grundskolan med godkända betyg och ur  
    gymnasiet med högskolebehörighet.
•  att tidiga insatser ska prägla skolan genom att stöd sätts in redan tidig ålder. 
•  att Eskilstuna kommuns skolor ska vara mobilfria under undervisningstid. 
•  att skolan ska vara helt fri från droger, våld, sexism och annan brottslighet. 
•  att förskola och fritids på sikt ska bli avgiftsfri.

•  att grupperna i förskolan minskar och att resurser hamnar där de bäst behövs. 

•  att lärarnas administrativa börda ska minska till förmån för tid med eleverna. 

•  att chefer ska finnas tillgängliga och engagerade i det vardagliga arbetet på förskolor    
    och skolor. 

•  att alla föräldrar ska kunna följa sitt barn i ett enhetligt och lättanvänt IT-stöd. 

•  att möjligheten att träffa kurator och psykolog ska finnas var dag. 

•  införa rastvakter på alla skolor.

•  att Nattisverksamheten inom förskolan ska utredas för en utökning. 

•  att Mälardalens högskola ska bli universitet. 

UTBILDNING GENOM HELA LIVET

SOCIALDEMOKRATERNA I ESKILSTUNA VILL BLAND ANNAT:

Skolor med störst utmaningar ska få ökade resurser. Barn med särskilda behov ska få 
stöd. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag 
i Eskilstunas skolor. Bra studieresultat kommer av hårt arbete, lust att lära och med 
personal som har tid att engagera sig - inte genom skattesänkningar och vinstjakt.

Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Vi ska bryta 
den utveckling som gör att barn allt mer sorteras i olika skolor utifrån föräldrarnas 
inkomster och utbildningsbakgrund. Kunskap ska sättas i första rummet. 
I vårt Eskilstuna ska vi ha en bra integrerad skola som skapar en främjande språkut-
veckling hos elever. Vi behöver stärka och tydliggöra fritidshemmens betydelse där 
fritidspedagogiken är murbruket som fogar samman skolämnen samt elevernas 
personliga utveckling vilket ger en grundläggande trygghet.

Förskolan ska präglas av trygghet i en kombination av lek och lärande, här läggs 
grunden för livet. För att minska barngrupperna är det viktigt att bygga fler för- 
skolor. Vilket vi nu påbörjat. Och fortsätta rekrytera mer personal. Personalen ska få 
kunna känna sig tillräckliga, ha tid för reflektion och återhämtning. 

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet och där 
individuella behov och olika förutsättningar tillgodoses. 



Mycket av det vi idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli 
till åren. De har gett av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga 
vårt samhälle och de ska kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka.  

Den kommande mandatperioden kommer att präglas av utbyggd äldreomsorg och 
hemtjänst. Cirka ett nytt äldreboende per år med ca 60-100 lägenheter kommer att 
behövas. Det är de största investeringarna sedan välfärdsstatens födelse. För att klara 
detta måste alla arbeta och bidra.  

De flesta äldre är inte i behov av några större vårdinsatser. Men för att stärka möj-
ligheterna för ett självständigt aktivt liv måste vi satsa på olika alternativ för de 
äldre som till exempel olika former av serviceboenden där det finns möjligheter att 
samverka och samutnyttja lokaler och resurser. Därför vill vi värna de fria resorna för 
65+ och utöka dem till att omfatta helger. Kan vi dessutom öka stödet till  
pensionärsorganisationerna som gör många bra aktiviteter är mycket vunnet. Vi vill 
också inrätta ett nytt och modernt seniorcentrum i centralt läge. 

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår 
gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara 
hållbar och jämställd. Den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas.

•  bygga fler äldreboenden de kommande åren.
•  utveckla hemtjänsten – våra äldre ska inte ständigt behöva träffa ny personal.
•  att den administrativa bördan för omsorgspersonalen ska minska. 
•  att det skapas boendeformer som stärker gemenskap och samutnyttjande av  
    gemensamma resurser.
•  stärka den psykiska hälsan med fler matlag, träffpunkter och andra insatser för att        
    ge våra äldre ett rikt och värdigt liv.
•  förenkla möjligheterna för våra äldre att få hemtjänst och vård och omsorg genom   
    förenklad biståndshantering.
•  erbjuda enklare tjänster i hemmet för att förebygga fallolyckor.
•  att arbetskläder inom vård- och omsorg ska tillhandahållas av arbetsgivaren.
•  erbjuda personalen utvecklings- och karriärmöjligheter, kompetensutveckling och    
    goda lönevillkor samt anställa fler i äldreomsorgen.
•  avskaffa pensionärsskatten helt till 2020 och höja pensionerna.

ÄLDRES TRYGGHET, AKTIVITET OCH OMVÅRDNAD

SOCIALDEMOKRATERNA I ESKILSTUNA VILL BLAND ANNAT:
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Våra lagar gäller alla. Samhället ska med kraft slå hårt mot både kriminaliteten i sig och 
mot dess orsaker. Kriminalitet är i grunden oftast en konsekvens av ekonomiska klyftor. 
Därför är det minskade klyftor och fler i jobb som är den viktigaste insatsen. 

Sociala insatser ska vid behov ske i tidigt skede. Vi måste klippa den svans som upp-
står och finns kopplad till de kriminellt aktiva. Vi ser problem med att föräldrar inte 
kan eller orkar ta ansvar för sina barn. Dessa familjer behöver stöd innan situationen 
går för långt.
 
I vårt Eskilstuna finns förpliktelser och tillsammans skapar vi möjligheter för varan-
dra. Integrationen behöver förbättras, vilket möjliggörs av den nu införda restriktiva-
re migrationspolitiken. Svartarbete, hedersvåld, narkotikahandel, religiös- och politisk 
extremism, taskig kvinnosyn, arbetslöshet, brist på utbildning och andra faktorer 
som bidrar till i värsta fall parallella samhällen är något som vi socialdemokrater vill 
bekämpa. Vi gör det med stöd av våra välfärdssystem och vi ställer krav på mot- 
prestation. Vi gör det med utbildning och vägledning. Med lag och rätt. Det ska inte 
finnas utrymme för att självmant eller ofrivilligt hamna vid sidan av samhället.

ETT STARKARE SAMHÄLLE 
- ETT TRYGGARE ESKILSTUNA

•  att samhället ska vara lika hårt mot såväl brottsligheten som dess orsaker.
•  sätta upp fler övervakningskameror.
•  ha ökat stöd till föräldrar som inte mäktar med att hantera situationen runt  
    sina barn.
•  se ett offensivt arbete mot fusk och svartarbete där kommun, skatteverket, polisen   
    och andra myndigheter samverkar.
•  att insatser ska göras mot bruk och försäljning av narkotika i och vid skolor,  
     i stadsdelar och på stadens krogar.
•  att mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck ska mötas med nolltolerans,  
    utbildning och rättsliga åtgärder.
•  att en ny tingsrätt byggs i Eskilstuna såväl som ett häkte i Hällby.
•  att den polisära närvaron i våra stadsdelar ökar.
•  att kommunens tjänster och aktiviteter ska genomsyras av att motverka  
    ekonomiska, sociala och etniska klyftor.
•  att samhället ställer hårda krav på språkinlärning som ett steg mot minskade  
    klyftor.

SOCIALDEMOKRATERNA I ESKILSTUNA VILL BLAND ANNAT:



EN TRYGG OCH SÄKER SJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS

SOCIALDEMOKRATERNA VILL BLAND ANNAT:

Sverige har en sjukvård för alla som håller världsklass och de medicinska  
resultaten är i en internationell jämförelse väldigt bra. Men samtidigt finns det 
stora utmaningar.

Den kanske största utmaningen i vården är att klara kompetensförsörjningen. Därför 
har vi nationellt byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och 
barnmorska och stegvis bygger vi också ut läkarutbildningen. Vi har också infört två 
miljarder kronor för utveckling av sjukvårdens arbetssätt och nyanställning av perso-
nal. En ytterligare miljard satsas för att öka tillgängligheten i primärvården med en 
skärpt vårdgaranti. Utöver det ges även stora tillskott för ökad kvalitet i förlossnings-
vården och bättre psykiatrisk vård för unga och vuxna.

Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas nå-
gon gång i sitt liv. Ingen ska behöva vänta en dag för länge när det finns en misstanke 
om cancer. Väntan ska vara kort och behandlingarna ska vara lika bra i hela landet.

För att Sörmland ska nå det högt uppsatta målet om att bli Sveriges friskaste län 2025 
måste vi utveckla det förebyggande och hälsofrämjandet arbete. För att bli fram-
gångsrika behöver vi arbeta både med insatser som når alla likväl som riktade mot 
vissa grupper. Vi vill att vårdcentralerna ska ha ett brett och tydligt folkhälsouppdrag 
och vi ser att den införda avgiftsfriheten för besök på våra vårdcentraler är en nyckel-
faktor i detta. 

•  prioritera investeringar i vården före skattesänkningar och privatiseringar.
•  stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla   
     hög kvalitet och omfatta alla.
•  införa ett regelverk för att stoppa vinstjakten i välfärden.
•  att mobila äldreteam och barnteam ska finnas i hela länet.
•  bygga en ny vårdcentral i centrum och en ny familjecentral i Fröslunda.
•  förbättra samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.
•  införa kostnadsfri seniorvaccination för alla över 65 år.
•  att alla vårdcentraler har en seniormottagning.

•  att alla äldre och kroniskt sjuka ska ha en fast läkarkontakt.
•  att möjligheten att boka besök digitalt ska finnas.
•  att förstärka barn- och ungdomspsykiatrins utredningsinsatser. 
•  att Sörmland ska ha en nollvision mot självmord.
•  införa tak för antalet listade per allmänläkare i vår egen primärvård.
•  att alla anställda i landstinget ska ha en egen kompetensutvecklingsplan.
•  att väntetiderna inom sjukvården ska kortas.

Läs mer om vår sjukvårdspolitik i Sörmland: www.socialdemokraterna.se/sormland
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•  samarbeta med partier som delar vår syn på alla människors lika värde.

•  att stadskärnan ska utvecklas än mer till en trygg och trivsam plats för boende, 
     kultur, företagande, upplevelser, handel och möten utifrån olika och anpassade 
     insatser för att möta de problem som uppstår i och med e-handeln.

•  att Västerleden breddas och knyts ihop med E20 via en ny österled – därmed skapas  
    en ringled.

•  att järnvägen mot Skogstorp lyfts ut för att få bort korsningen vid Stålforsbron.

•  att hela Eskilstuna ska leva och såväl i staden som på landsbygden ska det gå att bo,  
    leva och på samma vis ska näringslivsklimat och företagande stimuleras.

•  att nya p-garage i strategiska lägen ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik  
    samt att trimning och förbättringar av gatunätet ska göras för att underlätta fram-    
    komligheten i trafiken.

•  bygga fler prisvärda bostäder där vanligt folk har råd att bo.

•  inventera historiska miljöer och se hur de kan återställas och upprustas.

•  att jämställdhet genomsyrar allt som kommunen gör. 

•  fortsätta utvecklingen av Kompetensgallerian och validering för anställningsbarhet.

•  fortsätta utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en inkluderande och hållbar      
    barn- och ungdomsidrott.

•  tillsammans med föreningslivet genomföra ett ”anläggningslyft” på 100 miljoner     
     kronor varav 25 miljoner kronor avsätts per år under mandatperioden. 

•  att kulturens många olika delar ska stärkas och ges en mer framträdande roll.

•  ha Ungtorg och mötesplatser i flera stadsdelar.

•  dubbla anslaget till stadsmissionens kärnverksamhet.

•  öka anslaget till kvinnojouren.

•  utreda en utökning av antalet fraktioner i sopinsamlingen.

•  arbeta för att kommunen ska få en reservvattentäkt.

•  knyta ihop och göra cykelbanenätet sammanhållande och bättre samt att där det är  
    möjligt separera gång- och cykelbanorna.

•  öka andelen närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.

•  införa arbetstidsmodellen ”80-90-100” inom kommunen.  
    (arbeta 80% av heltid, till 90 % av lönen, tjäna in 100% tjänstepension)

VI VILL OCKSÅ:



VI HÅLLER MER ÄN VAD VI LOVAR 

ENGAGERA DIG FÖR ETT TRYGGARE SVERIGE

      Nedan listar vi lite av allt vi genomfört under 2014-2018:

•  Vi har har pressat arbetslösheten för unga från ca 26% till nära 11%. Den sjunker  
     snabbast i landet.
•  Stora etableringar av företag och därmed nya jobb har möjliggjorts. Amazon Webb   
     Services, Sportamore, Rockwool och Transcom är några exempel.
•  En välfärdssatsning om 70 nya förskoleavdelningar, 6 nya äldreboenden och flera nya  
     skolor med personal har beslutats. 
•  Kommunens ekonomi är välskött. Alla verksamheter har fått betydligt mer resurser  
     för varje år. Vi vet att det behövs ännu mer. Men inriktningen är tydlig. Mer resurser   
     till mer välfärd går före sänkt skatt.
•  Ett nytt badhus, en ny sportarena, en ny ishall och ytterligare idrottshallar har byggts   
     för att utveckla idrotten i Eskilstuna.
•  Sociala och stödjande insatser för att minska otrygghet, motverka brottslighet och   
     minska ekonomiska klyftor har byggts ut påtagligt.
•  Bostadsbyggandet har nått rekordnivåer. För närvarande är ca 2 500 bostäder i eller   
    nära produktion. Bostäder av varierande form och pris.
•  De första stegen för att bygga en trafikringled runt Eskilstuna har tagits i syfte att  
    minska köerna. 
•  Jämställdhetsarbetet har utvecklats och kommunen har utsetts till Sveriges bästa     
    kommun i att jobba med jämställdhet.
•  Infört såväl personalkläder inom exempelvis förskola och äldreomsorg som rätten till   
     önskad sysselsättningsgrad. 
•  En ny tågdepå för hela Mälardalen har byggts i Eskilstuna med 150 nya jobb till      
     följd. Det betyder att de 33 nya moderna tågen kommer att servas i Eskilstuna.
•  Antalet tågturer/dygn från Eskilstuna kommer preliminärt öka från 15,5 till 29  
     stycken. Vårt krav är att flera är så kallade direkttåg.
•  Minska antalet hushåll i beroende av försörjningsstöd med ca 1000 st. Kostnaderna    
     har sjunkit med ca 12 miljoner.
     ...med mera.

Vill du vara med och tillsammans arbeta för ett bättre Sverige som håller ihop? 
Engagera dig i valrörelsen!

Gå in på socialdemokraterna.se/blimedlem 
eller ring: 016-12 02 89

E S K I L S T U N A


