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Tässä vaaliohjelmamme tiivistelmässä kerro-
taan, mitä teemme, jos meihin luotetaan niin 
paljon, että saamme johtaa Eskilstunan kun-
taa jatkossakin. Laajempi vaaliohjelmamme 
näkyy sivustossamme. Lisäksi siellä kerrotaan 
mainiosta politiikastamme, esitellään ehdok-
kaamme ja annetaan muita tietoja:

WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA
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Haluamme jatkossakin panostaa vahvasti hyvinvointihenkilöstön lisäämiseen sekä poliisiin, 
lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Taistelussa rikollisuutta vastaan ei saa antaa periksi.

Ruotsin taloudella menee nyt hyvin. Työllisyys on kasvussa, ja uusi maahanmuuttopolitiikka 
on otettu käyttöön. Mutta kotouttamisongelman hoitamista on lyöty laimin jo pitkään. Äsket-
täin maahan muuttaneet on saatava töihin. Tavoitteemme on yksi Ruotsi, jossa kaikki tekevät 
työtä, osallistuvat ja tulevat toimeen palkallaan. Koko Ruotsin on yhdistettävä voimansa 
nykyisten ongelmien ratkaisemiseen: hyvinvointi ei toimi ja turvattomuus yleistyy. Turvallisuus 
lujittaa uskoa tulevaisuuteen ja yhteenkuuluvaisuuteen. Mennään eteenpäin yhdessä.

Eskilstuna on upea paikka, jota leimaa Ruotsin teollisuushistoria. Se voi kehittyä vieläkin pa-
remmaksi, mutta haasteisiin on löydettävä ratkaisut. Tämän paikkakunnan asukkaat omistavat 
Eskilstunan kunnan. Me sosiaalidemokraatit pyydämme tukea, jotta saamme johtaa sitä. 

Kunnan organisaation hallintoa on vä-
hennettävä. Kunnan työntekijöiden 

rasitteita on karsittava, jotta he saavat pa-
remmat mahdollisuudet selviytyä työstään ja 
tehtävistään. Työympäristöä on kehitettävä, 
jotta hyvinvointihenkilöstö selviytyy töistään 
paremmin.

Useampien työpanosta tarvitaan, jotta hy-
vinvoinnin rakentamiseen saadaan enem-
män resursseja. Tähän pyritään antamalla 
koulutukselle mahdollisuuksia ja asettamal-
la sille vaatimuksia. Mutta myös kasvavan 
elinkeinoelämän avulla. Asetamme uusien 
asuntojen rakentamisen etusijalle. Myös sel-
laisten, joihin tavallisilla ihmisillä on varaa. 
Liikennettä on sujuvoitettava. Siksi on ra-
kennettava kehätie.

VAALIOHJELMAMME 200 SANALLA
Asetamme lapset ja vanhukset suurten veronalennusten edelle. Se on meille tärkeintä.  
On rakennettava 70 esikouluosastoa, viisi vanhainkotia ja useita kouluja. Esikoulumaksua 
on alennettava, ja eläkkeitä on nostettava. 

Turvallisuus on tärkeää. Meidän on vahvis-
tettava hyvinvointia, taisteltava rikollisuutta 
vastaan ja estettävä rikoksiin johtavia syitä. 
Ihmisten tasa-arvoisuuden on vahvistutta-
va. Sosiaalinen eriytyminen, epäonnistunut 
kotouttaminen ja työttömyys ovat ongelmia, 
jotka on korjattava. Eskilstunan tulee ottaa 
pakolaisia vastaan kohtuullisesti eli vähem-
män ja kauaskantoisemmin. Sukupuolten 
tasa-arvo on itsestäänselvyys. Ääri-ilmiöihin 
ja kunniaan perustuvaan kulttuuriin suhtau-
dutaan nollatoleranssilla. Meidän on otettava 
vastuu kestävästä kehityksestä. 

Meidän on rakennettava yhteinen yh-
teiskunta, jonka ulkopuolelle kukaan 
ei jää edes pakotettuna. Meidän on ra-
kennettava vahvempi ja turvallisempi  
Eskilstuna ja Torshälla. 

Haluamme, että Eskilstunassa ja Ruotsissa on turvallista, 
kun siirrymme uuteen aikakauteen. Eskilstunan tulee olla 
maan johtava hyvinvointikaupunki.
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•  Suuremman osan oppilaista on saatava peruskoulusta hyväksytty päättötodistus ja lukiosta 
kelpoisuus opiskella korkeakoulussa.

•  Kouluissa on puututtava jo varhain, jotta tuki alkaa riittävän aikaisin.
•  Eskilstunan kunnan koulujen tulee olla mobiililaitevapaita opetuksen ollessa meneillään. 
•  Koulujen tulee olla täysin vapaita huumeista, väkivallasta, seksismistä ja muusta rikollisuudesta. 
•  Esikoulujen ja vapaa-ajantoiminnan tulee olla maksuttomia.
•  Esikouluryhmiä on pienennettävä, jotta resurssit käytetään kohteissa, joissa niitä tarvitaan 

eniten. 
•  Opettajien hallintotyötaakkaa tulee keventää, jotta oppilaille jää enemmän aikaa. 
•  Esimiesten tulee olla käytettävissä. Heidän on sitouduttava arkiseen työhön esikouluissa ja 

kouluissa. 
•  Kaikkein vanhempien tulee voida seurata lastensa edistymistä yhtenäisen ja helposti käytet-

tävän IT-tuen avulla.
•  Kuraattori ja psykologi on voitava tavata joka päivä.
•  Kaikissa kouluissa on otettava käyttöön välituntivalvojat.
•  Esikoulun yötoiminnan laajentamista on valmisteltava. 
•  Mälardalenin korkeakoulu on muutettava yliopistoksi. 

KOULUTUSTA LÄPI KOKO ELÄMÄN

ESKILSTUNAN SOSIAALIDEMOKRAATIT HALUAVAT ESIMERKIKSI SEURAAVAA:

Sellaisten koulujen resursseja on kasvatettava, joihin suurimmat haasteet kohdistuvat. On tuet-
tava lapsia, joilla on erityistarpeita. Oppilaiden on kohdattava Eskilstunan kouluissa joka päivä 
suuret odotukset ja usko siihen, että kaikki voivat onnistua. Hyvät oppimistulokset perustu-
vat kovaan työhön, haluun oppia ja sitoutuneeseen henkilöstöön – eivät veronalennuksiin ja 
voitontavoitteluun.

Oppilaiden tulee voida valita koulunsa, mutta koulujen ei tule voida valita oppilaitaan. Meidän 
on katkaistava kehityskulku, jonka tuloksena lapset lajitellaan yhä useammin kouluihin van-
hempien tulojen ja koulutustaustan perusteella. Osaaminen on asetettava etusijalle. 

Meidän Eskilstunassamme koulun tulee kotouttaa, koska tämä edesauttaa oppilaiden kielitai-
don kehittymistä. Meidän on vahvistettava ja selkeytettävä vapaa-ajankotien merkitystä. Va-
paa-ajanpedagogiikka toimii kuin laasti, joka yhdistää kouluaineet ja oppilaiden kehittymisen 
ihmisinä toisiinsa luoden perusturvallisuutta.

Esikoulun tulee olla turvallinen leikkimisen ja oppimisen yhdistelmä. Siellä rakennetaan perus-
ta elämää varten. Lapsiryhmien koon pienentämiseksi on rakennettava lisää esikouluja. Se on 
jo aloitettu. Henkilöstö rekrytoimista on jatkettava. Henkilöstön on tunnettava selviytyvänsä 
tehtävistään. Aikaa on riitettävä myös pohtimiseen ja palautumiseen. 

Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus tasa-arvoiseen, laadukkaaseen koulutukseen, jossa 
yksilölliset tarpeet ja edellytykset otetaan huomioon. 



Suuren osan siitä, jota nykyään pidämme itsestäänselvyytenä, on luonut sukupolvi, 
joka alkaa ikääntyä. Siihen kuuluvat ovat antaneet elämänsä, aikansa, osaamisensa ja 
tarmonsa yhteiskuntamme rakentamiselle. Heidän on voitava tuntea, että yhteiskunta 
palkitsee heidät. 

Vanhustenhoidon ja kotipalvelun laajentaminen leimaa tulevaa vaalikautta. Joka vuosi tarvi-
taan suunnilleen yksi vanhustentalo, jossa on 60–100 asuntoa. Kyse on suurimmista investoin-
neista hyvinvointivaltion perustamisen jälkeen. Siitä selviytymien edellyttää, että kaikki tekevät 
työtä ja osallistuvat.

Useimmat ikäihmiset eivät tarvitse merkittäviä hoivapanostuksia. Itsenäisen ja aktiivisen 
elämän mahdollisuuksien vahvistaminen edellyttää, että panostamme erilaisiin vaihtoehtoi-
hin, kuten erilaisiin palveluasumisen muotoihin, joissa voidaan hyödyntää tiloja ja resursseja 
yhteisesti. Siksi haluamme säilyttää yli 65-vuotiaiden maksuttomat matkat ja laajentaa tämän 
oikeuden kattamaan viikonloput. Jos sen lisäksi pystymme laajentamaan eläkeläisjärjestöille 
annettavaa tukea, on saavutettu paljon. Ne tekevät hyvää työtä. Lisäksi haluamme perustaa 
uuden ja modernin seniorikeskuksen. 

Maatamme rakentaneilla ja työllään yhteiselle hyvinvoinnillemme perustan luoneilla on oikeus 
turvallisuuteen vanhuudessaan. Eläkkeiden tulee olla riittäviä ja tasa-arvoisia. Eläkkeiden epä-
oikeudenmukainen verotus on oikaistava.

•  Lähivuosina on rakennettava lisää vanhustentaloja.
•  Kotipalvelua on kehitettävä. Vanhusten ei tarvitse jatkuvasti tavata uutta henkilöstöä.
•  Hoivahenkilöstön hallintotyötaakkaa tulee keventää.
•  On saatava aikaan asumismuotoja, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä ja joissa hyödynnetään 

yhteisiä resursseja.
•  Psyykkistä terveyttä on vahvistettava ruokakuntien, kohtaamispisteiden ja muiden 

panostusten avulla, jotta vanhusten elämä on täysipainoista ja arvokasta.
•  Vanhusten mahdollisuuksia saada kotipalveluita, hoivaa ja huolenpitoa on helpotettava 

yksinkertaistamalla hakemusten käsittelyä.
•  Koteihin on tarjottava palveluita kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
•  Työnantajan on tarjottava työvaatteet hoito- ja hoivatyöntekijöille.
•  Henkilöstölle on annettava kehittymis- ja uranluomismahdollisuuksia.Työntekijöille on 

maksettavan kunnon palkkaa, ja heitä on palkattava enemmän.
•  Eläkevero on poistettava vuoteen 2020 mennessä. Eläkkeitä on korotettava.

TURVALLISUUTTA, AKTIIVISUUTTA JA HUOLENPITOA 
VANHUKSILLE

ESKILSTUNAN SOSIAALIDEMOKRAATIT HALUAVAT ESIMERKIKSI SEURAAVAA:
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Jokaisen täytyy noudattaa lakia. Yhteiskunnan on puututtava rikollisuuteen ja sen syihin kovalla 
kädellä. Rikollisuus on usein taloudellisen eriarvoisuuden seuraus. Siksi tärkeintä on eriarvoisuu-
den vähentäminen ja työllisyyden kasvattaminen.

Sosiaalista apua on tarvittaessa annettava jo varhaisessa vaiheessa. Meidän on päästävä eroon 
rikollisten aiheuttamista lieveilmiöistä. Mielestämme on ongelmallista, että vanhemmat eivät 
voi tai jaksa kantaa vastuuta omista lapsistaan. Tällaisia perheitä on autettava ennen kuin on 
liian myöhäistä.

Meidän Eskilstunassamme on velvollisuuksia. Yhdessä luomme toisillemme mahdollisuuksia. 
Kotouttamista on tehostettava. Uusi tiukempi maahanmuuttopolitiikka tekee sen mahdollisek-
si. Me sosiaalidemokraatit haluamme vastustaa pimeää työtä, kunniaväkivaltaa, huumekaup-
paa, uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä, ikävää näkemystä naisten asemasta, työttömyyttä, 
koulutuksen puutetta ja muita tekijöitä, jotka pahimmillaan aiheuttavat rinnakkaisyhteiskun-
nan. Tukenamme on hyvinvointijärjestelmämme. Edellytämme vastavuoroisuutta. Tässä on-
nistutaan koulutuksen ja opastuksen avulla. Lailla ja oikeudella. Yhteiskunnasta ei saa joutua 
syrjäytymään vapaaehtoisesti tai pakotettuna.

VAHVEMPI YHTEISKUNTA – 
– TURVALLISEMPI ESKILSTUNA

•  Yhteiskunnan tulee suhtautua yhtä tiukasti rikollisuuteen kuin sen syihin.
•  Valvontakameroita tarvitaan lisää.
•  Sellaisille vanhemmille on tarjottava enemmän tukea, jotka eivät pysty hallitsemaan lastensa 

tilannetta.
•  Vilppiä ja pimeää työtä on torjuttava kunnan, verohallinnon, poliisin ja ja muiden 

viranomaisten yhteisten toimenpiteiden avulla.
•  Huumeiden käyttäminen sekä myyminen kouluissa ja niiden lähellä, eri kaupunginosissa ja 

kapakoissa on estettävä määrätietoisten toimenpiteiden avulla.
•  Miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa ja kunnian vuoksi tapahtuvaa painostamista 

vastaan on julistettava nollatoleranssi. On annettava koulutusta ja ryhdyttävä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin.

•  Eskilstunaan on rakennettava uusi oikeustalo ja Hällbyhyn poliisivankila.
•  Poliisin läsnäoloa kaupunginosissamme on lisättävä.
•  Kunnan palveluissa ja toiminnoissa on keskityttävä vastustamaan taloudellista, sosiaalista ja 

etnistä eriarvoisuutta.
•  Yhteiskunnan tulee asettaa tiukat vaatimukset kieltenopetukselle eriarvoisuuden 

vähentämiseksi.

ESKILSTUNAN SOSIAALIDEMOKRAATIT HALUAVAT ESIMERKIKSI SEURAAVAA:



TURVALLINEN JA VARMA HUIPPUTASON SAIRAANHOITO

SOSIAALIDEMOKRAATIT HALUAVAT ESIMERKIKSI SEURAAVAA:

Ruotsissa kaikki saavat huipputason sairaanhoitoa. Lääketieteelliset tulokset ovat koko 
maailman mittakaavassa erittäin hyvät. Mutta haasteet ovat edelleen suuria.

Hoidossa ehkä suurin haaste on osaamisen ylläpidosta selviytyminen. Siksi sairaanhoitajien, 
erikoissairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta on laajennettu kansallisella tasolla. Myös lää-
kärien koulutusta laajennetaan vaiheittain. Sairaanhoidon työtapojen kehittämiseen ja uuden 
henkilöstön palkkaamiseen on panostettu kaksi miljardia kruunua. Perusterveydenhoidon 
saatavuuden parantamiseen ja hoitotakuun tiukentamiseen panostetaan vielä miljardi kruunua. 
Lisäksi synnytyshoidon sekä nuorien ja aikuisten psykiatrisen hoidon laadun parantamiseen 
käytetään runsaasti rahaa.

Syöpä on yksi nykyajan yleisimmistä ja vakavimmista sairauksista. Joka kolmas ruotsalainen 
saa sen elämänsä jossain vaiheessa. Jos epäillään syöpää, kenenkään ei pidä joutua odottamaan 
edes yhtä päivää liian pitkään. Odotusajan on jäätävä lyhyeksi. Hoidon tulee olla yhtä tasokas-
ta koko maassa.

Jotta Sörmland saavuttaa vaativan tavoitteensa olla Ruotsin tervein lääni vuonna 2025, ennalta 
ehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä on kehitettävä. Onnistuminen edellyttää panostamista 
sekä kaikkiin että erityisryhmiin. Haluamme, että terveyskeskuksille annetaan laaja ja selkeä 
tehtävä vaalia kansanterveyttä. Mielestämme terveyskeskusmaksuista luopumisella on suuri 
merkitys. 

•  On mieluummin investoitava hoitoon kuin veronalennuksiin ja yksityistämiseen.
•  Yleistä hyvinvointimalliamme on vahvistettava. Julkisesti rahoitetun hyvinvoinnin laadun 

tulee pysyä korkeana, ja sen tulee kattaa kaikki.
•  Voitontavoittelu hyvinvoinnissa on estettävä säätelyn avulla.
•  Koko lääniin on saatava liikkuvia vanhus- ja lapsityötiimejä.
•  Keskustaan on rakennettava uusi terveyskeskus ja Fröslundaan uusi perhekeskus.
•  Kouluterveydenhoidon sekä terveyden- ja sairaanhoidon yhteistyötä on tehostettava.
•  Kaikkien yli 65-vuotiaiden on saatava rokotukset maksutta.
•  Kaikissa terveyskeskuksissa on oltava seniorivastaanotto.
•  Kaikilla vanhuksilla ja kroonisesti sairailla on oltava omalääkäri.
•  Vastaanottoaika on voitava varata digitaalisesti.
•  Lasten- ja nuorisopsykiatrian selvitystyöhön on panostettava. 
•  Tavoitteeksi on asetettava, että Sörmlandissa ei tapahdu itsemurhia.
•  Omassa perusterveydenhoidossamme potilasmäärää terveyskeskuslääkäriä kohden on rajoi-

tettava.
•  Jokaiselle maakäräjien työntekijälle on laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämis-

suunnitelma.
•  Sairaanhoidon odotusaikoja on lyhennettävä.

Lue lisää Sörmlannin sairaanhoitopolitiikasta: www.socialdemokraterna.se/sormland
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•  Haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten puolueiden kanssa, jotka ovat kanssamme yhtä mieltä 
siitä, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita.

•  Haluamme kehittää kaupungin keskustan turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. Kulttuuria, 
yrittämistä, elämyksiä, kaupankäyntiä ja tapaamisia on vahvistettava kohtaamaan sähköisen 
kaupankäynnin ongelmat.

•  Västerledeniä on levennettävä, ja se on yhdistettävä E20-tiehen uuden Österledin avulla. 
Tällöin muodostuu kehätie.

•  Skogstorpiin suuntautuva rautatie on siirrettävä pois Stålforsbron-sillan risteyksestä.

•  Koko Eskilstuna on säilytettävä elävänä. Kaupungissa ja maaseudulla on voitava asua ja elää. 
Elinkeinoelämää ja yrittämistä on piristettävä.

•  Strategiselle paikalle on rakennettava uusi pysäköintitalo liikenteen vähentämiseksi keskustasta. 
Katuverkostoa on parannettava liikenteen sujuvoittamiseksi.

•  On rakennettava lisää edullisia asuntoja, joissa tavallisilla ihmisillä on varaa asua.

•  Historialliset ympäristöt on inventoitava, jotta saadaan selville, kuinka ne voidaan restauroida.

•  Tasa-arvon tulee näkyä kaikessa kunnan toiminnassa. 

•  Kompetensgallerian kehittämistä on jatkettava. Rekrytoitavuus on varmistettava.

•  Yhteistyötä urheiluseurojen kanssa on jatkettava, jotta lapsille ja nuorille varmistetaan mahdol-
lisuudet liikkua.

•  Yhdessä järjestöjen kanssa liikuntapaikkoihin on panostettava 100 miljoonaa kruunua eli 
25 miljoonaa kruunua vaalikauden aikana.

•  Kulttuurin eri osia on vahvistettava ja nostettava esille.

•  Useampiin kaupunginosiin on perustettava Ungtorg ja tapaamispaikkoja.

•  Määräraha Stadsmissionin keskeiseen toimintaan on kaksinkertaistettava.

•  Naispäivystyksen määrärahaa on kasvatettava.

•  On selvitettävä, voidaanko fraktioiden määrää jätteidenkeräyksessä kasvattaa.

•  Kunta tarvitsee varavedenottamon.

•  Pyörätieverkoston osat on yhdistettävä toisiinsa ja sitä on parannettava. Kävely- ja pyörätiet 
on erotettava toisistaan mahdollisuuksien mukaan.

•  Lähiruoan osuutta kunnan ruokahuollossa on kasvatettava.

•  Kunnassa on otettava käyttöön 80-90-100-työaikamalli (työaika 80 %, 90 % palkasta, työeläke-
kertymä 100 %).

LISÄKSI HALUAMME SEURAAVAA:



Pidämme enemmän kuin lupaamme 

OLE MUKANA TURVALLISEMMAN RUOTSIN PUOLESTA

Tässä luetellaan osa saavutuksistamme vuosina 2014–2018:

•  Nuorisotyöttömyys on painettu 26 prosentista lähelle 11 prosenttia. Se laskee nopeammin 
kuin missään muualla Ruotsissa.

•  Alueelle on tullut yrityksiä ja samalla uusia työpaikkoja. Amazon Webb Services, Sportamore, 
Rockwool ja Transcom ovat muutamia esimerkkejä.

•  On päätetty panostaa hyvinvointiin: 70 uutta esikouluosastoa, 6 uutta vanhustentaloa ja useita 
kouluja. 

•  Kunnan talous on hyvässä kunnossa. Resurssien määrää on lisätty kaikessa toiminnassa 
vuosittain. Mutta tiedämme, että tämä ei riitä. Suuntaus on kuitenkin selkeä. Enemmän 
resursseja ja enemmän hyvinvointia ennen veronalennuksia.

•  On rakennettu uusi uimahalli, uusi liikuntakeskus, uusi jäähalli ja liikuntahalleja 
liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi Eskilstunassa.

•  On tehty sosiaalista työtä ja annettu tukea turvattomuuden vähentämiseksi, rikollisuuden 
estämiseksi sekä taloudellisen eriarvoisuuden lieventämiseksi.

•  Asuntoja rakennetaan ennätystahtiin. 2 500 asuntoa on rakennus- tai aloitusvaiheessa. 
Asuntojen koot ja hinnat vaihtelevat.

•  Eskilstunaa ympäröivän kehätien ensimmäiset rakennusvaiheet on aloitettu ruuhkien 
vähentämiseksi. 

•  Työtä tasa-arvon hyväksi on kehitetty. Kunta on valittu Ruotsin parhaaksi tasa-arvotyönsä 
puolesta.

•  Esimerkiksi esikouluissa ja vanhustenhoidossa on otettu käyttöön työvaatteet sekä oikeus 
soviteltuun työaikaan. 

•  Eskilstunaan on rakennettu uusi junavarikko koko Mälardalenin tarpeisiin. Uusia työpaikkoja 
saatiin 150. Tämä merkitsee sitä, että Eskilstunassa huolletaan 33 uutta modernia junaa.

•  Eskilstunasta vuorokausittain lähtevien junavuorojen määrä nousee 15,5:stä 29:ään. 
Haluamme lisää suoria junayhteyksiä.

•  Toimeentulotuesta riippuvaisten kotitalouksien määrä on vähentynyt noin tuhannella. 
Kustannukset ovat vähentyneet noin 12 miljoonaa.

 Ja paljon muuta.

Haluatko olla mukana ja työskennellä yhdessä paremman Ruotsin puolesta, joka 
säilyy eheänä? Osallistu vaalivalmisteluihin!

Siirry osoitteeseen socialdemokraterna.se/blimedlem 
tai soita: 016-12 02 89
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