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Vi sätter skolan och äldreomsorgen före stora skattesänkningar. Det är vår viktigaste politiska prioritering. 70 
förskoleavdelningar, fem äldreboende och flera skolor ska byggas. Den kommunala organisationen ska från och 
med nu lägga kraft på mindre administration och färre krävande pålagor på våra medarbetare så att de får 
möjligheter att i första hand klara sina uppdrag och arbeten. Det måste bli bättre arbetsmiljö och 
förutsättningar att orka på sina arbetsplatser.  
 
För att få in mer resurser till bättre välfärd måste vi knäcka arbetslösheten så att fler jobbar. Det är avgörande. 
Det görs genom krav och möjligheter till utbildning för människor, men också genom ett växande näringsliv. 
Det är prioriterat att fortsätta bygga fler bostäder, små prisvärda som vanligt folk har råd med såväl som större. 
Framkomligheten i trafiken ska förbättras.  
 
Tryggheten viktig. Vi ska både stärka välfärden, bekämpa kriminaliteten och kriminalitetens orsaker. 
Jämlikheten mellan människor måste öka. Sociala klyftor, misslyckad integration och arbetslöshet är problem 
som vi ska bekämpa med varje medel. Eskilstuna ska ha ett proportionerligt, rimligt och långsiktigt 
flyktingmottagande. På samma vis är jämställdhet mellan könen en självklarhet såsom att för extremism och 
hedersproblematik råder nolltolerans.  
 
Vi ska bygga ett gemensamt samhälle där ingen kan eller tvingas stå utanför.  
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De samhällen som är mest framgångsrika är samhällen som präglas av hög grad av jämlikhet. Samhällen där 

människors bakgrund spelar mindre roll för hur det går i livet. Sådana samhällen ger lyckligare människor, har 

snabbare utveckling och tillväxt och klarar motgångar bättre. Sådana samhällen genererar mer resurser att 

fördela och där är kriminaliteten och otryggheten mindre. Det är fakta. Eskilstuna måste bli mer jämlikt där alla 

människor oavsett bakgrund kan nå sin fulla potential.  

Eskilstuna är både en fantastisk plats och en viktig organisation. En plats med historiska anor att stolt värna, 

lära av och förundras över. En plats som bär på mycket av Sveriges industriella historia. En plats dit människor i 

århundraden kommit till från hela världen. Inte utan konflikter. En plats som vid åtskilliga tillfällen fått ta hårda 

smällar men som alltid rest sig lite starkare och klokare. Eskilstuna är också länets största kommun. En plats för 

näringsverksamhet, människors liv och mängder av föreningar och aktiviteter. Medborgarna på orten äger 

organisationen Eskilstuna Kommun. Det är den organisationen vi socialdemokrater söker stödet för att få leda. 

Vi vill leda den på ett sådant sett att den ännu bättre kan leverera den välfärd som medborgarna behöver 

under olika skeden i livet. Vi vill att organisationen ska bidra till att stärka medborgares förutsättningar till ett 

bra liv oavsett kön, ålder eller bakgrund. Vi vill att organisationen bidrar till att platserna Eskilstuna, Torshälla 

och alla andra delar av kommunen stärks och utvecklas positivt. 

Eskilstuna kommun står inte utan bekymmer. Samtidigt som vi har fantastiska möjligheter så finns också 

allvarliga problem. Vårt program syftar till att möta dessa problem, precis som att vi vill ta vara på och utveckla 

våra möjligheter. Oavsett om det handlar om kriminalitet, arbetslöshet, avsaknad av jämställdhet, 

klasskillnader eller hur välfärden är organiserad så kan ingen blunda för att se problem när de finns och därmed 

också föreslå verkningsfulla åtgärder. Våga sätta stopp för det vi inte kan tolerera och samtidigt bejaka det som 

gör vårt samhälle gott. Vi kommer självklart att återkomma till var och en av de möjligheter och problem vi ser 

framåt i detta handlingsprogram. 

Vi menar dock att för att kunna möta problemen så måste vi ha resurser. Problem kan inte pratas eller skrivas 

bort. Ekonomiska resurser och humana resurser krävs för att det ska hända något. Därtill politiskt mod, ork och 

förmåga. Vi ska bygga på vår tradition om att arbete bygger både individer och samhälle. På vår tradition om 

att vara en attraktiv plats för företagande. På det som gör att företag som Volvo CE, ASSA Abloy, Alfa Laval, 

Amazon Webb Services och Sportamore med många mång fler vill etablera sig och växa i Eskilstuna. På det som 

gör att vi klarar av att bygga nya äldreboenden, skolor, bostäder, badhus och sporthall. På det som gör att 

Mälardalens högskola bygger nytt campus här eller att hela mälardalsregionen lägger sin tågdepå för de nya 

tågen här i Eskilstuna. Vi ska bygga vidare på att skolresultaten i skolan faktiskt blir allt bättre, att 

arbetslösheten sjunker och att Energimyndigheten etablerar om sig i ett nytt modernt kontor. Allt sådant som 

är positivt och bygger vår kommun starkare vill vi bejaka, ha mer av och på det sättet med kraft möta våra 

problem. 

 

Socialdemokraterna är ett samarbetsparti. Vi älskar Eskilstuna och vill att den kraft och de möjligheter som 

finns i vårt samhälle tas till vara. Det vill vi göra med ett ledarskap som bygger på samarbete med andra partier, 

med föreningslivet, näringslivet och självklart med kommunens alla medborgare. Vi tror också att det är viktigt 

med kompetenta förtroendevalda som är villiga att arbeta hårt för vår kommuns utveckling. Förtroendevalda 

som arbetar enligt principen om tillgänglighet och lyhördhet men som också har kunskap, förmåga och orka att 

fatta de nödvändiga, ibland roliga och ibland svåra, beslut som tar vår kommun fortsatt framåt. 
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Vi lever i en turbulent tid. På olika håll i världen styr individer som påverkar vår omvärld. Vi vet inte vad som 

kommer att hända under de kommande fyra åren. Det är allt svårare att sia om utvecklingen. Vi lovar inte guld 

och gröna skogar i detta program, men vi lovar sådant vi tro att vi kan hålla. Vi lovar att ta ansvar för Eskilstuna 

Kommun – orka, leda och styra i med och i motvind. 

● samarbeta med de partier som delar vår syn på allas lika värde och som är beredd att sätta 

kommunens intressen främst.  

 

Eskilstuna Kommun har genomgått flera kriser. Varje gång har många människor drabbats av arbetslöshet och 

ekonomin i kommunen har utsatts för tunga påfrestningar. Det har lett till snabba och hastiga förändringar i 

välfärden. För att minska sårbarheten och öka beredskapen för de oväntade krävs att det finns goda marginaler 

och reserver, men också för att klara av att möta upp behoven i välfärden de kommande åren där flera nya 

äldreboenden och skolor ska byggas och till det rekryteras personal. För att inte få en orimligt hög låneskuld 

som riskerar att stjälpa kommunen i framtiden när räntorna sannolikt stiger så krävs också ett eget resultat 

varje år. Vi ser också att ett kommande regering måste tillföra kommunerna kraftfulla resurser om vi ska klara 

välfärden så som vi önskar. 

Vad gäller skatten så bör nivån på denna jämföras med relevanta kommuner och rikssnittet varje år och 

därefter prövas. De kommande åren bör det främsta målet vara att undvika skattehöjning. Samtidigt vet vi att 

kommunalskatten mest påverkar de hushåll som har sämst ekonomi. Det påverkar den privata konsumtionen 

på orten och jobben. Vi kan nog uttrycka det så här: gärna sänkt kommunalskatt, men först en ekonomi i balans 

och en fungerande välfärd. Det bästa sättet att öka skatteintäkterna på är att fler kommer i jobb och får vara 

med och bidra till samhällsbygget. Vi har 6 500 potentiella nya skattebetalare i Eskilstuna i form av människor 

som saknar arbete. Det är en svårare väg än att höja skatten, men den är bättre för ekonomin och främst för 

dem som idag saknar ett arbete. 

Viktigt är också att hushålla med resurserna. Medborgarna lägger strax över sex miljarder till kommunens 

verksamhet. I princip allt går till välfärden i form av personallöner och lokalhyror. Utöver det prioriteras 

mestadels av resurserna till dem som har störst behov. En kommun fungerar så i praktiken. Barn i skolan och 

äldre i omsorgen får därför ta del av det absolut mesta av resurserna. Och det är så vi vill ha det också i 

fortsättningen. Det är så ojämlikheter utjämnas och möjligheter till goda liv för människor skapas. Resurserna 

är dock alltid begränsade och de måste därför användas smart och effektivt för att räcka till så många och 

mycket som möjligt. Det är medborgarnas pengar vi handskas med och de ska ge service till medborgarna efter 

behov och samtidigt bygga kommunens stark på kort och lång sikt. Varje folkvald, varje medarbetare måste 

fråga sig hur varje krona och varje arbetad timme i organisationen bäst motiveras för medborgarnas bästa. 

 

● skapa en ekonomisk buffert så att investeringar kan ske till rimliga kostnader. 

● pröva skattesatsen varje år mot hur medborgarna påverkas, den totala ekonomin i kommunens 

organisation och behoven i välfärden.  

● att den kommunala ekonomin ska styras utifrån principen om att varje förslösad skattekrona är en 

stöld.  
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Eskilstuna Kommun har cirka 9 000 anställda och är länets största arbetsgivare. Medarbetarna är vår viktigaste 

resurs för att kommunen ska klara sina uppdrag åt medborgarna. Det råder brist på arbetskraft inom de flesta 

områden idag. Därför måste kommunen anstränga sig för att attrahera medarbetare. Rimlig lön är en del. Men 

också rimliga arbetsförhållanden, tillgång till fortbildning, bra ledarskap och mycket annat spelar in för att 

medarbetare ska orka och trivas. 

Socialdemokraterna vill fortsätta med en aktiv personalpolitik. Vi vill tillsammans med fackföreningsrörelsen 

successivt förbättra villkoren för kommunens anställda. 

Vi menar att ledarskapet bland medarbetarna är viktigare än mycket annat. En bra chef är avgörande för 

verksamhetens kvalitet och medarbetarnas trivsel. Vi ser att trots samma resurser och uppdrag så kan 

personalens mående variera stort i kommunen. Det duger inte. Hela kommunens ska vara en god arbetsgivare. 

Vi anser också att kommunens organisation måste bygga mer på tillit och mindre på kontroll. Idag läggs stora 

resurser på att mäta vad personalen gör på sitt jobb istället för att lägga resurser på att personalen ska kunna 

göra sitt jobb. Vi vill lämna över makten över arbetsdagen till våra medarbetare genom en tillitsbaserad 

styrmodell.  Detta genom att ge våra medarbetare större självständighet, tydligare uppdrag, mindre kontroll 

och administration leder till medarbetare som mår bättre och en bättre välfärd för alla. 

Initiativ har redan tagits, men det behövs ytterligare en översyn över hur vi fördelar och organiserar arbetet i 

organisationen. I syfte att ytterligare göra det möjligt för personer med kortare utbildning att kunna arbeta i 

kommunen samtidigt som att medarbetare mer kan fokusera på det de är utbildade och bra på så krävs en ny 

arbetsfördelning. Enklare men viktiga arbetsuppgifter kan lösgöras till att skapa nya tjänster som stärker 

välfärden. 

Vi ser idag att många av våra äldre medarbetare inte orkar jobba heltid sista åren innan pensioneringen. Därför 

vill vi under nästa mandatperiod införa en arbetstidsmodell liknande 80-90-100.  En arbetar 80% av heltid till 

90% av lönen och tjänstepensionen räknas som 100% av lönen. Detta kan även innebära att fler av våra 

medarbetare kan förlänga sitt arbetsliv.  

● att hela Eskilstuna kommun ska vara en bra arbetsgivare och medarbetarnas situation ihop med 

fackföreningarna ska fortsätta förbättras.  

● att arbetet ska bygga på tillit framför kontroll där det egna ansvaret, kreativiteten och lusten i 

arbetet ökar - de verkliga proffsen finns i verksamheten.  

● ytterligare se över arbetsfördelningen i kommunens verksamheter i syfte att skapa utrymme för 

fler medarbetare, bättre arbetsmiljö och effektivare användning av skattemedel genom nya 

tjänster som omfattar de enklare men viktiga arbetsuppgifterna. 

● införa arbetstidsmodell 80-90-100.  

● fortsätta utveckla kommunens goda arbetsgivaransvar där tillitsbaserad styrning prioriteras.  

● utreda hur arbetstiden beroende på hälsa och framförallt ålder kan varieras mer, främst med 
fokus på de medarbetare som är äldre samt småbarnsföräldrar.  

● att kompetensutveckling och en god arbetsmiljö ska prioriteras.  

● att modern teknik och digitala hjälpmedel ska tillhandahållas och anpassas för att underlätta för 
anställda. 
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Den generella välfärden ska ge alla möjlighet att färdas väl genom livet och när du är som svagast ska välfärden 

vara som starkast. Alla ska bidra och alla ska få del av välfärden på samma villkor. Vi socialdemokrater är 

övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor - och hela vårt samhälle - att växa och 

utvecklas. Vi socialdemokrater anser att stärka välfärden är att stärka arbetsmiljön och ge medarbetarna rätt 

förutsättningar att göra ett bra jobb. En god välfärd måste alltid gå före skattesänkningar.  

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i, men när klyftorna vuxit har också fler drabbats av 

otrygghet. Stressen ökar i arbetslivet. Samtidigt är det obetalda hem- och omsorgsarbetet fortfarande alltför 

ojämställt. Sjuktalen har ökat med närmare 80 procent de senaste sex åren. Två av tre av dem är kvinnor och 

psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken, för både kvinnor och män. Vanligast är sjukskrivningar i 

människonära yrken som socialsekreterare, undersköterskor och vårdbiträden.  

Den här utvecklingen måste brytas, men inte genom att försämra tryggheten för den som är sjuk, utan genom 

ett aktivt arbete för friskare arbetsplatser. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska tas till vara inom vår gemensamma välfärd.  

  

● att välfärden i största möjliga mån ska drivas gemensamt i offentlig regi. Detta av demokratiska 
skäl och för att få full insyn i verksamheten.  

● vi ställer oss kritiska till ett införande av LOV som den är konstruerad i äldreomsorgen då det 
riskerar att öka kostnader, öppna upp för utnyttjande och missbruk, minska insyn och inte ge den 
valfrihet som önskats.  

 

 

Vår kommun har en stolt historia som bygger på kvinnors och mäns hårda arbete. Arbete som byggt individer, 

familjer, företag och liv. Men också vårt samhälle. Vi ska vara stolta över vår industriella bakgrund och den 

arbetets kultur som präglar vår stad. Tanken och att få och vilja göra sin plikt och därmed kunna kräva sin rätt 

är gammal men måste leva även idag. Inget samhälle är pliktfritt och en stad med höga ambitioner för 

välfärden måste också vara tydlig med att finansieringen av detta måste ske genom att vi tillsammans arbetar 

ihop resurserna. Alla som kan jobba ska därför jobba. Den principen är central för oss socialdemokrater. 

Centralt för att kunna jobba och bidra är att få tillgång till och ha rätt utbildning för arbetsmarknadens behov. 

Att vi har ett välmående och växande näringsliv som skapar nya jobb. Att goda kommunikationer gör det 

möjligt att pendla. Att kommunen sköter sin ekonomi så att den kan fortsätta att anställa i välfärden. Att 

Försäkringskassan ser till att den som är sjuk får hjälp att bli frisk. Och mer därtill. 

Det är också viktigt att varje individ är motiverad och anstränger sig för att skaffa utbildning och komma i 

arbete. Det jobbet kan ingen annan göra. Kommunen ska ställa tydliga krav och samtidigt erbjuda många 

möjligheter. Vi vill fortsätta den utveckling där försörjningsstödet länge gått i en positiv riktning och sjunkit. Att 

få bidrag för sin försörjning ska endast ses som en högst tillfällig åtgärd. Pengar till dessa bidrag kan vi då 

istället lägga på skolan och äldreomsorgen. Individen tjänar egna pengar, kan bidra med sin skatt och vi kan 

rikta om resurser till välfärden. Det är den vägen vi socialdemokrater anser att kommunens ska fortsätta att gå. 



 

8 
 

En aktiv och väl fungerande näringspolitik är också centralt. De senaste årens stora etableringar i Eskilstuna 

visar på att vi är på rätt väg. Vi vill utveckla det arbetet ytterligare. Regler och rutiner i kommunens verksamhet 

ska bidra till att göra det enkelt för företag att växa och etablera sig. 

Arbete bygger vårt lands välstånd och är avgörande för människors frihet. Alla behövs och alla kan bidra till 

samhällets utveckling. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift. Vi socialdemokrater slåss för 

rätten till kollektivavtalsenliga löner och villkor. Det är den svenska modellen.  

Arbetslivet i Eskilstuna måste utvecklas så att det är hållbart för både kvinnor och män, unga och gamla. Ingen 

ska bli utnyttjad, sjuk eller utsliten. Goda villkor, makt och inflytande över det egna arbetet är grundläggande. 

Det ska löna sig att arbeta och det ska gå att leva på sin lön.    

Arbetsmarknaden förändras snabbt. För att fler ska jobba måste människor vara beredda att byta jobb och 

utbilda sig för att kunna ta de jobb som finns. Vi socialdemokrater står för både rätt och plikt i jobbpolitiken.   

Ett Eskilstuna med hög arbetslöshet kommer alltid ha svårt att hålla ihop. I dag är sysselsättningen i socialt 

utsatta områden betydligt lägre än i riket som helhet, särskilt låg är den bland utrikesfödda kvinnor. Det behövs 

också enklare vägar in på arbetsmarknaden. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda 

ska minska. För att pressa tillbaka arbetslösheten kommer det att krävas utbildningsinsatser, mer 

språkundervisning, bättre och snabbare validering av tidigare yrkeserfarenheter och utbildning.   

 

● knäcka arbetslösheten som är vår viktigaste uppgift.  

● bedriva en aktiv näringslivspolitik för växande och nya företag är avgörande – den kommunala 

organisationen ska utvecklas fortsatt i den anda som gjort att vi rankar oss allt bättre i båda de 

relevanta mätningarna för näringslivsklimatet och att stora etableringar kunnat göras.  

● att krav ställs – vi är tydliga med att individen har ett ansvar för sin situation men vi vill också 

fortsatt tillse att samhället erbjuder tillgång till utbildning, stöd och insatser ges för att individer 

ska kunna rusta sig själva för arbetsmarknadens krav.  

● att grundutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning är anpassad för arbetsmarknadens 

behov ska finnas tillgänglig för den som är motiverad och behöver.  

● att alla företag som utför tjänster eller säljer produkter till kommunen enligt LOU ska ha 

kollektivavtal och full insyn enligt offentlighetsprincipen – vi är medvetna om att lagstiftningen 

idag begränsar kommunens möjlighet att kräva kollektivavtal vilket är vårt mål på sikt.  

● att ingen ung ska fastna i långtidsarbetslöshet – 90-dagars garanti fungerar och allt fler unga går 

nu från arbetslöshet till jobb eller studier.  De framgångsrika satsningarna i Eskilstuna på 

jobbcentrum och andra insatser för unga ska fortsätta.   

● att alla som är arbetslösa ska erbjudas validering och eller utbildning för att kunna bli 

anställningsbara samtidigt som individen ska vara skyldig att utbilda sig.  

● fortsätta utveckla vår redan idag starka satsning på att få fler människor med funktionsvariation i 

arbete.  

 

Socialdemokraterna vill att hela kommunen ska leva. Det offentliga Eskilstuna måste i större utsträckning finnas 

närvarande i staden såväl som på landsbygden. Förutsättningarna är olika och kräver olika lösningar. Men 



 

9 
 

svaret kan inte som så ofta varit att utebli med sin närvaro. På samma vis måste kommunen verka för att 

underlätta boende och företagande på landsbygden. Möjlighet att bygga, tillgång till bredband och offentlig 

service är viktigt. Livaktiga och fungerande landsbygdsskolor är ett sådant exempel. Men möjligheten för äldre 

att bo i trygghetsboenden eller liknande kan vara ett annat. Tillgång till kollektivtrafik är en ständig fråga. Det är 

kostsamt och svårt, men anropsstyrd trafik via taxi borde kunna vara en lösning som kan förbättra situationen. 

I stan är det andra faktorer som är viktiga. Framkomligheten i trafiken är en sådan. Eskilstunas stadskärna lider 

av svårigheterna som uppstår med de barriärer som ån och järnvägarna utgör. Det i kombination med kraftigt 

ökat antal fordon i rörelse har ökat trängseln vissa tider på dygnet. Vi vill minska på detta genom att fortsätta 

se över kollektivtrafiken och andra trafikslag så att de blir mer attraktiva. Men alla kommer inte att kunna 

omfattas av det. Därför är trimning av gatunätet för ökad framkomlighet, en breddad Västerled, våra tankar på 

en Österled och en ringled ihop med E20 viktiga för att i framtiden möta ett fortsatt växande Eskilstuna. Nya p-

garage i strategiska lägen kan också minska trycket på stadskärnan och underlätta för framkomlighet. Precis 

som att en framtida flytt av järnväg ut ur centrum är en väg vi vill pröva. 

Vad gäller bostadsproduktion så är det viktigt att utöver att kunna bo på de flesta platser i kommunen, under 

förutsättningar att det på rimligt vis går att ordna med offentlig service och infrastruktur, att vi bekämpar 

bostadsbristen. Den är skriande och därför är det avgörande att den höga byggtakt vi nu ser fortsätter och helst 

ökar. Vi socialdemokrater önskar att framtidens bostadsområden som byggs tar lärdom av de misstag som 

gjorts förr. Vi ser gärna att dagens stadsdelar är socioekonomiskt blandade, har olika upplåtelseformer och en 

varierande och spännande arkitektur med fokus på hållbarhet ur både social- och miljömässigt perspektiv och 

på trygghet och möten mellan människor. Så bygger vi det moderna Eskilstuna. Allmännyttan ska enligt oss 

spela en fortsatt betydelsefull roll i vår kommun och bidra både till att erbjuda bostäder i attraktiva lägen såväl 

som till mindre och billigare bostäder för målgrupper med mindre resurser. För att ha råd att renovera det 

befintliga beståndet, bygga nytt och bidra till blandade upplåtelseformer så kan allmännyttan behöva sälja 

vissa fastigheter. Inte mer än att allmännyttans andel av det totala beståendet är intakt, men i den 

omfattningen att den klarar av att fortsätta renovera och bygga sin närvaro när staden växer. 

● att stadskärnan ska utvecklas än mer till trygga och trivsamma plats för boende, kultur, 

företagande, upplevelser, handel och möten utifrån olika och anpassade insatser.  

● att Eskilstuna ska gå före för att möta de problem som uppstår i och med e-handeln.  

● att Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad – oavsett om du måste ta bilen eller kan välja buss, cykel 

eller går så ska staden fungera. Framkomligheten i trafiken ska öka genom bättre möjligheter till 

hållbart resande genom cykel, buss och pendlarparkeringar. Kollektivtrafikens prissättning måste 

utredas.  

● att Eskilstuna ska växa samman socialt och fysiskt – stadsdelar och landsbygd ska vara en del av 

hela Eskilstunas utveckling.  

● att kommunens mark och exploateringspolitik måste göras snabbare, flexiblare och generera mer 

resurser till välfärden.  

● att en ringled ska planeras där dagens Västerled breddas och binds samman med E20 och en 

framtida Österled.  

● att järnvägskorsningen vid Stålforsbron i första hand ska lösas genom att järnvägen flyttas till 

annan plats - genom detta frigörs områden längs ån för bostäder.  

● att nya p-garage i strategiska lägen ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik.  

● att trimning och förbättringar av gatunätet ska göras för att underlätta framkomligheten i 

trafiken.  
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● att Sveriges snabbaste planprocess för framtagande av detaljplaner ska finns i Eskilstuna. 

● att fler prisvärda bostäder som vanligt folk har råd att bo i ska byggas. 

● inventera historiska miljöer i kommunen och se om de kan återställas och upprustas. Exempelvis 

platser som Båtsmansbacken som en gång var en fin park.  

● säkerställa att det allmännyttiga fastighetsbolaget har ekonomisk kapacitet att fortsätta att bygga 

nya bostäder och underhålla befintliga lägenheter och stadsdelar, även i lågkonjunktur.  

 

Mycket av det vi idag tar för givet har arbetats upp och 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 sig en framtid men också för att de som 

idag är yngre ska kunna ha nytta av det. Det förpliktigar inte bara genom att vårda och utveckla det vi har. Det 

ställer också krav på att dem som bygg detta ska kunna räkna med att samhället finns där när kroppen och 

orken börjar ta ut sin rätt och att pensionen ska gå att leva på.  

Den kommande mandatperioden kommer att präglas kraftfullt av behovet av utbyggd äldreomsorg. Cirka ett 

nytt äldreboende om året om ca 60-100 lägenheter kommer att behövas. Det är mycket stora investeringar vi 

talar om. De största sedan välfärdsstatens födelse. Föra att klara detta måste alla arbeta och bidra. Vi kommer 

även att behöva prioritera våra resurser hårt. Sannolikt behövs kraftfulla tillskott från staten de kommande 

åren.  

Även hemtjänsten kommer att behöva byggas ut. Det finns hyggliga prognoser att luta sig mot. Samtidigt finns 

osäkerhetsfaktorer. Vi vet att vi verkar bli äldre och äldre och är friska allt längre. Så det exakta behovet av 

hemtjänst och vårdboende vet vi inte. Det är endast 15-20% av de äldre som någonsin behöver detta stöd. 

Gruppen i sin helhet ökar så vi vet att de kommer att vara fler som behöver. Men kommer andelen med behöv 

att öka eller sjunka? Osäkerheten gör att vi måste vara snabbfotade och kunna bygga och förändra i takt med 

behovet. Vi har inte möjlighet att chansa då varje skattekrona måste göra nytta hela tiden för att räcka till så 

många som möjligt. 

De flesta äldre är som sagt aldrig i behov av några större vårdinsatser. Men de kan vara i behov av eller 

intresserade av annat. Ett rikt och aktivt liv är både bra för hälsan och berikande. För att stärka berika 

möjligheter för ett självständigt aktivt liv måste vi satsa på olika alternativ för de äldre invånarna som till 

exempel olika former av serviceboenden där det finns möjligheter att samverka och samutnyttja lokaler och 

resurser. Därför ska Eskilstuna Kommun underlätta för det och de fria resorna för 65+ vill vi värna. Vi vill 

dessutom utöka dem till att omfatta helger. Kan vi dessutom öka stödet något till pensionärsorganisationerna 

som gör många bra aktiviteter så är mycket vunnet. Till det ett nytt och modern seniorcentrum i centralt läge. 

Det är några områden som vi Socialdemokrater tillsammans med vår kommuns äldre vill arbeta utifrån. 

● möta behovet som uppstår genom att fler blir äldre genom att bygga fler nya äldreboenden de 

kommande åren. Vi bedömer att behovet uppgår till ungefär ett nytt äldreboende om året och ca 

fem stycken totalt de kommande åren. Det är en investering på närmare 1,5 miljarder.  

● att hemtjänsten ska utvecklas. De äldre ska inte behöva träffa olika personal i alltför hög 

omfattning. Det är ytterst en trygghetsfråga och samtidigt en arbetsmiljöfråga.  

● att personalen ska ges större förtroende och tillit att genomföra det arbete de är utbildade för. 

Kontroll och administration ska ersättas med tydligt uppdrag och ansvar. 
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● öka valfriheten i äldreomsorgen. Det vill vi göra genom att utveckla den egna verksamheten i 

kommunen till att bättre möta de äldres unika behov samt genom att vara tydliga i LOU med 

kommunens förväntningar samt genom att eftersträva utförare inom exempelvis den kooperativa 

sektorn där vinsten återinvesteras i verksamheten.  

● att det skapas boendeformer som stärker gemenskap och samutnyttjande av gemensamma 

resurser.  

● satsa ytterligare resurser på förebyggande arbete för att stärka den psykiska hälsan med mer 

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 för våra äldre.  

● erbjuda service så att äldre kan få hjälp med att göra sysslor som annars kan riskera fallolyckor 

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

● erbjuda personalen utvecklings- och karriärmöjligheter, kompetensutveckling och goda 

lönevillkor. 

● växla upp arbetet med nyrekrytering till äldreomsorgen. 

 

 

Kunskap är lätt att bära men kan vara tungt att skaffa sig. Ändå måste det göras utifrån de krav arbetslivet har 

idag. Det handlar om både teoretisk och praktisk kunskap. I Eskilstuna gör elever och lärare ett fantastiskt jobb 

och skolresultaten blir allt bättre hela tiden. Det är viktigt att skolan hänger ihop, från förskola till högskola. I 

Eskilstuna ska vi ha hela utbudet. Det ska vara låga trösklar till att utbilda sig och det kräver ofta närhet till 

platsen för utbildning. 

Skolan i Eskilstuna ska se till att verkställa sitt kompensatoriska uppdrag så att alla barn och unga ges de bästa 

förutsättningarna för att lära sig. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en likvärdig utbildning med hög 

kvalitet, där individuella behov och olika förutsättningar tillgodoses.   

Ökad jämlikhet. Kommunens resursfördelning ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Lika möjligheter 

förutsätter olika resurser. Skolor med störst utmaningar ska få ökade resurser och större möjligheter att 

rekrytera de bästa lärarna. 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. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje 

dag i Eskilstunas skolor. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och lust att lära, inte genom 

skattesänkningar och vinstjakt.  Eleverna ska lära sig mer och alla skolor ska vara bra. Eskilstuna kommun ska ta 

ett större ansvar för att höja resultaten i skolan. 

I Eskilstuna ska fler ha möjlighet att studera på yrkeshögskola, högskola och universitet. Möjligheterna att 

utvecklas genom hela yrkeslivet ska förbättras. Det ska vara möjligt att bilda och utbilda sig, studera vidare, 

byta karriär och fortbilda sig i Eskilstuna. Så möter vi den arbetskraftsbrist som bransch efter bransch larmar 

om, men också den höga arbetslösheten i Eskilstuna. 

Förskolan ska präglas av trygghet och en kombination av lek och lärande. Här läggs grunden för livet framöver. 

Barns förutsättningar ska inte avgöras av föräldrars situation. Vi vill därför utvärdera reformen som innebär 

25h i förskola för barn med föräldrar som saknar jobb och se om tiden kan utökas ytterligare. Givetvis med 

ekonomiska medel för detta. För att hålla gruppstorlekarna nere är det också oerhört viktigt att arbetet med 

att bygga fler förskolor och fortsätta rekrytera mer personal. Det är avgörande för att kunna hålla grupperna 
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nere och att föräldrar ska kunna få tag i en förskoleplats någorlunda nära hemmet. Det är också viktigt att 

resurserna skjuts dit där de gör mest nytta. Därför är det viktigt att hela tiden mäta, med digitala hjälpmedel, 

hur många barn som i praktiken är på plats vid varje enskilt tillfälle och hur många medarbetare som samtidigt 

är på plats. På det viset får vi en sann bild av hur det ser ut i förskolan och inte bara en teoretisk och kan riktar 

resurser dit där de som mest behövs. 

Grundskolan i Eskilstuna utvecklas väl. Men det råder stora skillnader mellan skolor. Vi eftersträvar en bättre 

socioekonomisk blandning på skolorna. Det vinner alla på både på kort och lång sikt. Det pratas ibland om 

mångfald. Men hur mycket mångfald är det när nästan alla på en skola har annan bakgrund än svensk? Det 

gynnar inte integration eller studieresultat. Skolornas upptagningsområden är viktiga. Vi ser att medborgare 

väljer bort att bosätta sig i vissa stadsdelar eftersom de inte vill att deras barn ska gå i en viss skola. Vi kan 

förstå föräldrarna. Men vi kan inte acceptera att föräldrar tvingas tänka så. Under mandatperioden vill vi se 

kraftiga tag för att börja bryta skolsegregationen. Alla skolor ska dessutom vara bra skolor. 

Vad gäller gymnasieskolan så håller också den oerhört god kvalitet. Vi vet att en klar utbildning på gymnasiet är 

det som avgör om du blir arbetslös efter skolan eller inte. Så tydligt är det. Vi vill värna den kvalitet 

gymnasieskolan har. Vi vill också göra det än mer möjligt för mindre kommuner att köpa utbildning åt sina 

ungdomar i Eskilstuna. På det viset kan vi än mer utveckla kvaliteten på utbildningen. 

Skolan i Eskilstuna har fått kraftiga tillskott de senaste åren. Budgeten har ökat. Men alla skolor märker det 

inte. Det är ett bekymmer. Men ytterst beror det på att riksdagen beslutat att det ska råda fritt skolval i 

Sverige. Det innebär att om en skola får fler elever så ökar resurserna då varken elev har med sig sin egen peng 

som kan variera beroende på elevens behov. Om en skola får färre elever minskar resurserna. Eleverna kan 

röra sig snabbare än vad det går att rekrytera eller avskaffa personal. Det gör att skolor riskerar att gå med 

minus och att det blir smärtsamma konsekvenser. Detta är inget som vi som parti kan påverka lokalt. Rektor 

har ansvaret att anpassa budgeten efter elevantalet och förklara för sina medarbetare hur systemet som skolan 

verkar i fungerar. Just nu har svängningarna varit extra tydliga då vi först fick många flyktingbarn på kort tid och 

behövde anställa fler. Nu minskar flyktingmottagandet och därför måste organisationen återgå till det normala 

igen. 

För barn med extra stora särskilda behov så finns resurser avsatta för detta. Det är också här rektors ansvar att 

tillse så att elevens behov i skolan tillgodoses. Det är reglerat i skollagen och går inte att smita ifrån. Till stöd för 

att klara detta finns det så kallade extra tilläggsbeloppet som kan vara till hjälp om eleven har bekymmer i 

enlighet med de kriterier som är uppställda. Är bekymren av annan karaktär ska skolan lösa det med befintlig 

budget. Det ska i grunden inte vara något bekymmer då skolpengen i Eskilstuna ligger väl i nivå med andra 

jämförbara kommuners numer och en del elever behöver mindre än dess nivå samtidigt som andra behöver 

mer. Särskilda behov är och ska vara prioriterade.  

● att från och med grundskolan ska varje elev, skola och förälder enas om ett kontrakt om vad som 

gäller i undervisningen, på skolan och i hemmet för att elevens ska klara målen. Detta kontrakt 

följs kontinuerligt.  

● att Skolans miljö ska vara helt fri från droger, våld, sexism och annan brottslighet. Det ska råda 

nolltolerans och att arbeta förebyggande är här avgörande.  

● att Eskilstuna Kommuns skolor är mobilfri under undervisningstiden. Mobilen tar fokus från 

undervisningen och skadar elevens inlärningsförmåga och påverkar skolresultaten kraftigt 

negativt.  

● att Eskilstuna kommuns skolor ska alla digitala verktyg som används i undervisningen vara 

tillgängliga för samtliga elever och användas som en del av det pedagogiska arbetet. 
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● att ett aktivt arbete med normer och värderingar ska ske. Jämställdhet ska vara en självklar del i 

det pedagogiska arbetet.  

● att efter utvärdering pröva om 25 timmar inom förskolan för barn till arbetslösa kan utökas 

ytterligare. Förskolepersonalens arbetsuppgifter ska också renodlas så att de får tid till 

kompetensutveckling och att ge barnen stöd och utveckling.  

● pröva om avgiften till förskolan successivt lokalt kan reduceras med målet om allmän och fri 

förskola i Eskilstuna. I första steget när barnen är mellan 3-5 år. Det skulle utgöra en väsentlig 

lättnad på arbetande förskolebarns föräldrars ekonomi.  

● ett successivt arbete för att se hur Fritids också kan göras avgiftsfritt är angeläget. I synnerhet 

som att det kompensatoriska arbetet i verksamheten stärks. 

● se över möjligheten till frukost i skolorna så att elever som inte får detta hemma kan erbjudas 

samma möjligheter att klara skoldagen som andra.  

● att förskolans, grundskolans och gymnasiets budgetar ska fortsätta att växa för att möta de 

ökande behoven. Skolpengen ska ligga minst i nivå med de kommuner som i storlek är lämpliga 

att jämföra oss med.  

● minska grupperna i förskolan och tillse så att resurser hamnar där de bäst behövs ska vi bygga nya 

förskolor och skolor i den takt som behövs. Det handlar om investeringar om minst 2 miljarder 

kronor de kommande åren. Vi planerar för ca 70 nya förskoleavdelningar. 

● att lärarnas arbetssituation ska tas på allvar. Administrativa uppgifter ska minska till förmån för 

tid med eleverna. Vi vill pröva om mindre sönderstyckade dagar och heldagar för planering utan 

undervisning kan göra arbetsmiljön bättre och arbetet effektivare. Tiden bör planeras mer i block 

så att lektionsfria dagar kan åstadkommas samtidigt som eleven får en mer sammanhängande 

undervisning. I synnerhet på högstadier och i Gymnasiet.  

● att chefer ska finnas tillgängliga och engagerad i det vardagliga arbetet på förskolor och skolor. 

Kompetensutveckling för såväl personal som chefer måste finnas.  

● att personal i förskolan ska erbjudas lämpliga arbetskläder med fokus på lämpliga skor och kläder.  

● att MDH ska bli universitet. Det ger mer forskningsresurser och är viktigt för både medborgare 

och näringslivet. På vägen mot att bli universitet vill vi se kraftigt ökade inslag av utbildning med 

fokus på digitalisering och automation. Ihop med regionen vill vi stärka inriktningar som rör 

vården. 

● fler personal i skolan för att stötta de elever som behöver extra stöd och de med 

koncentrationssvårigheter.  

● att lärare ska få en administrativ lättnad med att få stöd från lärarassistenter. Fler professioner i 

skolan behövs.  

● att alla föräldrar ska kunna följa sitt barn/ungdom i ett enhetligt och lättanvänt IT-stöd för 

samtliga nivåer. Samtidigt måste alla skolor ha tillgång till wifi.  

● att elever ska ha möjlighet att få träffa kurator eller psykolog dagligen i enskilda samtal. Lärare ska 

kunna fokusera på att vara lärare genom att andra kompetenser tar vid. 

● utveckla elevhälsoteam med ett samlat elevhälsocentrum med psykologer, läkare och 

sjuksköterskor samt kuratorer. 

● satsa på rastvakter som finns på skolan varje dag och hela dagen. 

● att den pedagogiska måltiden där lärare turas om att delta under lunchen ska vara en självklarhet.  
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● att lärare och skolledning ska få bättre stöd för att kunna ge alla elever bästa tänkbara 

lärandemiljö. Vi vill öka personaltätheten och förbättra förutsättningarna för lärare och rektorer 

att skapa trygghet, en bra arbetsmiljö och studiero i skolan.  

● initiera ett arbete som bygger på att förändra ansvarsuppgifter och möjliggöra för nya typer av 

tjänster göras så att de lärare vi har kan fokusera på att vara just lärare.  

● att tidiga insatser ska prägla skolan genom att stöd sätts in redan i förskolan och i lågstadiet. 

Fritidshem ska utvecklas med målet att inrymma både extrastöd, läxläsning och fritidsaktiviteter. 

● stimulera eller att söka sig till mindre fulla skolor längre ut från stan. Detta ökar elevens möjlighet 

att nå framgång och det stärker skolornas ekonomi.  

● att ett ”upprustningspaket” om 100 miljoner kronor fördelat på fyra år för att rusta kommunens 

äldre förskolor och skolor görs.  

● att ett arbete för att motverka att kostnaderna för lokaler inte tränger undan resurser till 

verksamheten inom skolan ska göras.  

● att Nattisverksamheten inom förskolan ska utredas utifrån behov och lämplig placering i ett 

växande Eskilstuna och Torshälla.  

 

Våra lagar gäller alla. Ingen har rätt att sätta sig över dem. Samhället ska med kraft slå hårt mot både 

kriminaliteten i sig och mot dess orsaker. Unga män som tar sig friheter att sälja knark, utmana samhällets och 

statens våldsmonopol, istället för att ta vara på alla de möjligheter som finns och studera, jobba och leva ett 

bra liv, ska mötas med full kraft. Behöver de låsas in får det bli så. Vill man tänka om och börja ta del av vårt 

gemensamma samhälle är det välkommet. Möjligheterna finns som sagt där. 

Vi ser stora problem med att föräldrar inte kan eller orkar ta ansvar för sina barn. Dessa familjer behöver stöd 

innan situationer har gått så långt att det kanske inte längre finns en återvändo. Vi måste klippa den svans som 

finns kopplad till de kriminella grupperna. Stoppa inflödet. Samtidigt som de mest kriminellt belastade måste 

punktmarkeras och lagföras så att de kommer bort från våra gator. De är inte särskilt många egentligen. Men 

de ställer till mycket bekymmer. Och vi kan inte tolerera det och låta det gå ut över alla skötsamma och lojala 

medborgare som har rätt att känna trygghet medans de bygger sina liv och vårt samhälle. 

Samtidigt måste grunderna för att unga människor ska ägna sig åt att sälja knark och i spåren av det begå grova 

våldsbrott upphöra. Det krävs att många efterfrågar och köper knark för att det ska skapa tillräckligt med 

underlag för det som idag sker. Missbruket äter sig långt in i samhället och den konsumtionen göder 

kriminaliteten. På samma sätt finns anledning att tro att vissa av de bilar som brinner är rena 

försäkringsbedrägerier. Att elda någons bil mot ersättning har blivit en inkomstkälla. Ska vi lyckas sätta stopp 

för brottsligheten måste alla vara med och bidra. Det är svårt, men det går.  

I takt med att vi blir fler i ett växande Eskilstuna ökar antalet larm och dubbellarm hos Räddningstjänsten och 

trafiken i de centrala delarna växer. Samtidigt finns barriärerna i form av ån och järnvägen kvar. För att klara 

rimliga utryckningstider kommer det på sikt att behövas ytterligare en heltidsbrandstation i centrala Eskilstuna, 

lämpligen sydväst om centrum. 

Inkörsporten till tyngre droger börjar ofta med tobaksbruk. Vid tillsyn av de som säljer tobak hittas ofta 

smuggeltobak och felmärkt tobak vilket visar på kriminell verksamhet. Av dessa skäl är det viktigt att 

tillsammans med polis och skattemyndigheten öka tillsynen för att kunna lagföra de utövar kriminell 

verksamhet.  
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Det finns planer hos såväl tingsrätt som polis att etablera sig i nya lokaler i Eskilstuna. Socialdemokraterna i 

Eskilstuna kommer verka för att i samla rättsväsendet i samma lokaler och därmed få ett modernt 

rättscentrum. Ett stort bekymmer idag för rättsväsendet i Eskilstuna är att polisen, flera gånger i veckan, måste 

åka till häktet i Nyköping för att hålla förhör. Det ger att en halv arbetsdag går till spillo i bil. Det har vi inte råd 

med. Polisens resurser måste användas klokt. Därför föreslår vi att ett häkte byggs i Hällby. Detta skulle även 

innebära en vinst för Västeråspolisen som också saknar ett häkte. Staten får därmed ett häkte mittemellan två 

stora städer. Dessutom kan verksamheten samordnas med Hällbyanstalten. Överkapacitet i Nyköping bedöms 

kunna nyttjas som resurs vid överbeläggning och som förvar av personer som ska utvisas 

● att samhället ska vara lika hårt och principfast mot brottsligheten såväl som brottslighetens 

orsaker.  

● sätta upp fler övervakningskameror på fler platser där så är nödvändigt.  

● införa så kallade ”trygghetsvakter” i de stadsdelar med behov. Ordningsvakter där så behövs och 

är möjligt.   

● ha ökade polisiära och punktmarkerande insatser mot de yrkeskriminella. De ska bort från våra 

gator. 

● att kommunen ska stärka sina sociala insatser ytterligare för att klippa den svans som finns till de 

kriminella grupperna och förhindra ytterligare inflöde av nya individer.  

● att en så kallad Exit-verksamhet ska utvecklas i syfte att få kriminella att byta livsstil.  

● ha ökade stöd till föräldrar som inte mäktar med att hantera situationen runt deras barn.  

● se ett offensivt arbete mot fusk och svartarbete i vissa branscher 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 medborgare, inte minst unga, ska via olika insatser uppmuntras att vittna vid 

rättegångar. Tystnadskulturen som finns i vissa kretsar ska brytas.  

● att mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck ska mötas med nolltolerans, utbildning och rättsliga 

åtgärder.  

● att gatubelysningen ska successivt förbättras och stärkas i kommunen. Prioriterat är stråk som 

binder samman kommunens olika stadsdelar och där människor går eller cyklar.  

● att belysningen på platser medborgare finner otrygga ska ses över och kompletteras med starkare 

ljus, inte bara ”stämningsljus”. 

● påbörja förberedelsearbetet för ytterligare en heltidsbrandstation. 

● öka tillsynen över tobaksförsäljningen. 

● driva på för att ett häkte ska upprättas i Hällby.  
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Eskilstuna har gjort enorma investeringar i ny sportarena, badhus, konstgräsplaner, ishall, inomhushallar och 

mycket mer. Vi kan inte hålla samma tempo de kommande åren då skolor och äldreboenden måste prioriteras. 

Nu handlar det främst om att vårda och ta vara på de möjligheter som finns och utveckla dessa och se till att de 

används optimalt. I den mån satsningar ska göras så handlar det främst om att stärka upp idrottens möjligheter 

att finnas nära i de stadsdelar som ligger utanför stadskärnan och att ungdomar ges rimliga ekonomiska 

förutsättningar att delta på lika villkor oavsett kön eller ekonomi. Det är väsentligt att resurserna fördelas både 

jämställt och rättvist, inte minst utifrån perspektivet att samhället har ett ansvar att jämna ut ekonomiska 

ojämlikheter.  

Kulturen behöver ta mer plats i vår kommun. Den är viktigt för att skapa attraktivitet och bidra till både lokal 

trivsel och besöksnäring. Vår konstskatt måste vårdas och värnas samtidigt som den ska vara tillgänglig för 

många. Kulturens betydelse för det fria ordet och det offentliga samtalet kan inte nog understrykas. Satsningar 

som Folk och Kultur är därför värdefulla för vår kommun. På samma vis är kulturen en avgörande brygga mellan 

generationer, samhällsklasser och människor med olika etnisk bakgrund. Kulturen och vårt kulturarv kan ännu 

mer användas som en faktor som både för oss närmare varandra i ett samhälle, som skapar förståelse och ger 

vägledning i hur vår demokrati fungerar.  

● fortsätta utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en inkluderande och hållbar barn och 

ungdomsidrott.  

● att kommunen ska stärka sitt samarbete såväl med idrottsföreningarnas samorganisation som 

med enskilda föreningar.  

● tillsammans med samorganisationen vill vi att kommunen inventerar kommunens anläggningar 

och gör en prioritering underhåll och reparationer.  

● tillsammans med föreningslivet genomföra ett ”anläggningslyft” på 100 miljoner kronor vara 25 

miljons kronor avsätts per år inunder mandatperioden.  

● att kulturens många olika delar ska stärkas och ges en mer framträdande roll i Eskilstuna 

kommun. Ideella krafter och dess engagemang ska lyftas fram och konsumtionen av kultur ska 

öka som ett sammanhållande kitt i samhället.  

● att de befintliga idrottsanläggningarna ska vårdas, utvecklas och vid behov kompletteras. Inga nya 

större initiativ ska tas - fokus ska ligga på stadsdelar utanför centrum för att säkerställa ett rikt 

idrottsliv där som exempel genom åtgärder som konstgräs i Skogstorp, Hållsta och Lagersberg. 

● att kommunen ska bidra till att arrangemanget Folk Och Kultur fortsätter att utvecklas i 

Eskilstuna. Vi vill även jobba för flera nationella och internationella evenemang.  

● involvera Eskilstunaborna i att genomföra en ny stadshistorisk utställning med lilla stadsmuseet 

som förebild. 

● genomföra en litteratur- och bildningsfestival vart annat år. 

● genomföra en konstfestival (open art/Street art) vart annat år.  

● genomföra minst två öppna konserter för allmänheten per år.  

● att alla barn ska få minst två kulturupplevelser under skolåret.  

● ha Ungtorg och mötesplatser i flera stadsdelar.  

● att musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. 
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● att mer kultur och rörelse inom äldre omsorgen ska möjliggöras med samarbete med den ideella 

sektorn.  

● fortsätta utveckla tätortsnära friluftsliv med konst och natur som attraktionskraft.  

● utveckla kulturella och kreativa näringar för att stärka Eskilstuna som besöksmål.  

● öppna ett nytt all-aktivitetshus i Fröslunda.  

● satsa på flickors fritid och Investera i kultur och idrott, där tjejer tar del i större utsträckning. En 

jämlik och jämställd resursfördelning inom kultur och idrott är viktig. 

● att ett kulturhus/kongresshus ska möjliggöras under förutsättning att näringslivet tar sin del av 

ansvaret för kongresshus.  

 

Länets största sjukhus finns i Eskilstuna. En verksamhet som är viktig för många medborgare och vår hälsa. 
Landstinget, eller regionen planerar för och genomför nu stora investeringar på sjukhuset. Det handlar om en 
mycket stor modernisering som är absolut nödvändig för att möta sörmlänningarnas och eskilstunabornas 
behov. Akuten har tidigare uppdaterats men står nu inför en ordentlig förbättring. Något som vi som 
eskilstunabor kan kräva efter många år med långa kötider och omoderna lokaler. 

Kommunen ska samarbeta nära med regionen och sjukvården. Det finns många områden som gör att det är 

viktigt med ett gott samarbete. Medborgarnas behov ska inte åsidosättas av hur samhället är organiserat och 

olika gränsdragningar. Det handlar exempelvis om när patienter är färdigbehandlade i sjukvården och 

kommunen ska ta vid. Eller när barn och ungdomar är i behov av psykiatrisk hjälp och regionen måste göra 

insatser. 

Regionen är en stor arbetsgivare i kommunen. Många medborgare är anställda i regionens verksamhet. Därför 

ligger det i kommunens intresse att regionen har ambitioner på det personalpolitiska området. Inte minst är 

det viktigt att regionen arbetar med jämställdhet. Om vi vill att kommunen som helhet ska bli mer jämställd 

måste en så stor arbetsgivare också driva frågan. 

Eskilstuna ska vara drivande och stöttande i utvecklingen av regionens sjukvård. Vi ska driva på för 

tillgänglighet, digitala lösningar, kvalitet och modernisering. Vi ska noga följa vilka möjligheter och vård som 

våra medborgare möts med. Detta i nära dialog och samarbete med regionen. 

● stärka samarbetet mellan kommunen och regionen i syfte att säkra att medborgare inte faller 

mellan stolar och att den bästa tänkbara vården kan ges.  

● att tillsammans med regionen driva på för mer jämställdhet i samhället och i organisationen.  

● att tillsammans med landstinget/ regionen utveckla området runt Mälarsjukhuset ur 

tillgänglighetsperspektiv. Det handlar om parkeringsmöjligheter såväl som trygghet för barn, 

gångare och cyklister.  

 

 

Eskilstuna är den största kommunen i länet. En betydande del av näringslivet i länet finns i vår kommun. I norra 

delen av länet bor halva länets befolkning i endast två av nio kommuner. Vi har en högskola som är otroligt 

viktig. På många sätt är Eskilstunas utveckling viktig för länets utveckling. Det är inte orimligt att regionen är 

närvarande i Eskilstuna på samma vis som att Eskilstuna har inflytande över vad som sker och beslutas i 
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regionen. Socialdemokraterna i Eskilstuna vill att Eskilstuna Kommun tar mer plats och ökar sitt inflytande i 

regionen och att regionen har förståelse, kunskap, insikt och engagemang i Eskilstunas utveckling. 

● att Eskilstuna ska öka sitt engagemang och inflytande över regionens utveckling och öka 

regionens närvaro och engagemang i Eskilstuna. 

 

Ibland rasar livet samman. Arbetslöshet, missbruk, psykisk ohälsa och mycket annat kan drabba oss alla. Då är 

det viktigt att vi finns där för varandra. Att samhället har förmåga att stötta och hjälpa. Socialpolitiken är 

samhällets yttersta skyddsnät och den måste fungera. Den måste finnas där för dem som oftast inte alltid har 

den högsta stämman, de bästa kontakterna eller de största resurserna. Ett samhälles förmåga att hjälpa 

varandra i de svåraste av stunder är ett mått på hur anständigt ett samhälle är. Samtidigt är detta svåra frågor 

och det finns inta alltid enkla svar att tillgå. Människor är komplexa och det är därför också socialpolitiken. Men 

beprövad erfarenhet och forskning finns och det ska politiken bygga sin grund på. 

En viktig del i socialpolitiken är att det finns en bred palett av lösningar som kan användas vid olika situationer. 

Kommunen kan och ska göra mycket, och har ett formellt ansvar för sina medborgare. Samtidigt behöver en 

kommun samarbetspartners såsom Stadsmission, externa aktörer, anhöriga och frivilliga medborgare. Annars 

går det inte. Det viktiga är att politiken håller samman och har förmåga hjälpa och att arbeta rätt och med rätt 

insatser vi varje unikt tillfälle. 

Socialpolitiken är det enskilt viktigaste verktyget för att bekämpa kriminalitet och otrygghet. Genom att göra 

rätt insatser i tid kan en successiv infasning i mycket svåra situationer som inte sällan omfattar kontakter med- 

eller djup inlandning i kriminella miljöer. Tillsammans med skolan, polisen och andra nödvändiga aktörer är det 

här kraften måste läggas de kommande åren. Ihop med detta måste också kvalitet och resultat samt rimliga 

kostande för de insatser som görs vara prioriterade. Mer lösningar på hemmaplan och genom 

samarbetspartners som levererar kvalitet till rimligt pris är nödvändigt. 

Att motarbeta bruk av och försäljning av droger samt att ha en restriktiv alkohol- och tobakspolitik är extremt 

viktigt. Ojämställdhet, ojämlikhet, hederskultur, bristande skolgång och mycket annat som kan tyckas ligga 

utanför socialpolitiken är dock minst lika viktigt att ta fasta på. Samhället måste agera som en helhet, liksom 

kommunens organisation, för att i alla lägen minska risker för framtida sociala problem hos individer och 

grupper. Lidandet eller kostnaderna blir inte mindre längre fram. 

Behovet av sociala insatser kan således tydligt kopplas till brist på jämlikhet och jämställdhet. Kopplingen till 

arbetslöshet, brist på integration och samhörighet i samhället är också tydlig. Därför måste socialpolitiken ses i 

ljuset av insatser på andra områden såsom arbetsmarknadspolitiken och synen på migration och integration. I 

Eskilstuna är dessa problem väldigt tydliga. Socialdemokraterna anser att det måste prioriteras för att vi ska 

kunna skapa ett tryggare samhälle och bättre möjligheter för fler medborgare. 

De sociala problemen har ökat i vissa av våra stadsdelar. Utanförskapet ökar och fler unga hamnar i missbruk 

och kriminalitet. Inte sällan flickor som lever i familjer där våld och förtryck i hederns namn förekommer får sitt 

liv begränsat trots att de lever i ett fritt samhälle, de blir kontrollerade och har svårt att komma ut i ett 

självständigt liv.  

Ungdomar som senare hamnar i behandling kan i vissa fall hamna i händerna på oseriösa behandlare där 

ekonomisk vinning är den drivande kraften, inte hjälp för unga människor till ett bra liv.  
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Samtidigt har vi människor med olika kulturell bakgrund, språkkunskaper och personliga kontakter i 

stadsdelarna som skulle kunna hjälpa till med att utbilda och hjälpa sina grannar och vänner. Vi har 

fältassistenter som arbetar ute i stadsdelarna med att vägleda ungdomarna till bättre alternativ med fina 

resultat. Olika nämnder arbetar med samma personer utan att samarbeta trots att de i praktiken skulle kunna 

göra det. Det finns mammor och pappor med breda kompetenser och en social tyngd som kan finnas 

tillgängliga för barn och unga som behöver. De vuxna måste krävas på och ges möjligheter till större 

ansvarstagande. Vi skickar även ungdomar till behandlingshem eller erbjuder placeringar i hvb-hem också i 

egen regi i högre grad. 

● dubbla anslaget till stadsmissionens kärnverksamhet.  

● öka anslaget till kvinnojouren så att den primärt kan ge skydd åt kvinnor i Eskilstuna och inte 

behöver sälja platserna till andra kommuner för att klara verksamheten.  

● ha ett nära samarbete mellan kommunen, polisen och andra relevanta aktörer för att motarbeta 

miljöer och företeelser som skapar socialt destruktiva miljöer.  

● prioritera målgruppen unga genom tidiga och förebyggande insatser tillsammans med skolan, 

idrottsrörelsen, föräldrar och civilsamhället är nödvändiga. Vi vill se mer av detta och ett betydligt 

mer metodiskt arbetet där individ för individ ska bearbetas för att tas bort ur destruktiva och 

kriminella miljöer.  

● höja den kulturella kompetens inom alla förvaltningar vilket är nödvändigt för att möta människor 

på deras nivå och stötta till att bli en del av samhället är en nödvändighet.   

● ha brobyggare i bostadsområdena som kan utgöra en koppling mellan individer som finns vid 

sidan av samhället och att de fältande insatserna ska dimensioneras efter behov och utökas om 

det anses ge positiva resultat.  

● ett närmare samarbete mellan ansvariga nämnder och myndigheter måste skapas runt de 

individer som är mest utsatta såväl som dem som ställer till mest oreda i samhället. Även polisen 

är självklar i detta.  

● både öka ansvaret och möjligheterna för vuxna att ta sitt ansvar för barn och ungdomar.  

● utreda möjligheten att införa kvalitetskontrollanter för hvb/behandlingshem. 

 

 

Eskilstunas klimat- och miljöarbetet ligger i framkant. Det ska vi vara stolta över och fortsätta med. Det handlar 

om att ta ansvar för kommande generationer och se till att den resurs som naturen utgör finns kvar också för 

dem. Men också för att ett aktivt arbete inom detta område driver på för nya idéer och utveckling och i 

förlängningen bidrar det till nya jobb och företag. En del menar att Eskilstunas lilla andel inte kan förändra 

världen. Nej, det är sant. Men om var och en gör sin lilla insats så blir det en stor skillnad. Om vi kan bidra till 

att ta vårt ansvar ska vi göra det, särskilt om det bidrar till fler i jobb. Vi vet dessutom att människor och företag 

söker sig till platser som gör rätt och tar moraliskt ansvar. Eskilstunas attraktivitet för människor som bär på 

idéer eller företag stärks därmed.  

Det handlar om hur vi bygger våra byggnader, hur vi transporterar oss, hur vi producerar den mat som äts och 

mycket mer. Kommunen som en stor organisation i form av konsument kan därför påverka. Vi ska se till de 

resurser som medborgarna ställer till förfogande används på ett försvarbart och långsiktigt hållbart vis. 

Socialdemokratisk miljöpolitik bygger på att stimulera och göra alternativen till det skadliga för miljön mer 
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attraktivt. Vi tror inte i första hand på att straffa eller försvåra för den som är fast i sådant som är skadligt. 

Bättre är att erbjuda alternativ och vägar dit. 

Rent vatten är avgörande, dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunen har antagit flera planer, bland 

annat Vattenplan och VA-plan för att se till att vattenkvaliteten förbättras till vi har en god status. Arbetet med 

att förbättra vattenkvalitén pågår och har så gjort under en längre tid. Nu vill vi intensifiera arbetet ytterligare 

för att eskilstunaborna ska vara trygga med ett bra dricksvatten. För att minska riskerna vid eventuella utsläpp 

som förorenar vårt vatten behövs också tillgång till reservvattentäkt. 

 

● öka insatserna för att nå en bra vattenkvalité i kommunen.  

● arbeta för att kommunen ska få en reservvattentäkt. 

● utreda om det är möjligt att införa helt eller delvis kostnadsfri kollektivtrafik för resenärer på hela 

eller delar av nätet. 

● utreda en utökning av antalet fraktioner i sopinsamlingen.  

● se hur flerbostadshus i större omfattning kan få tillgång till färgsortering. Primärt i samband med 

nyproduktion.  

● tillsammans med marknadens aktörer öka antalet laddplatser för el-bilar på rimliga och lämpliga 

platser.  

● säkerställa en god tillgång och tillgänglighet till biogas för bussar och bilar.  

● förbättra dagvattenhanteringen via fler dagvattendammar i samband med attraktiva miljöer för 

rekreation.   

● utveckla ett kompetenscentrum i anslutning till ReTuna.  

● knyta ihop och göra cykelbanenätet sammanhållande och bättre samt att där det är möjligt 

separera gång- och cykelbanorna. 

● uppmuntra småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av överbliven el. 

● öka andelen närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.  

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela Socialdemokraternas politik för att ett jämställt samhälle ska kunna 

bli verklighet. 2017 utsågs Eskilstuna kommun till vinnare av Svenska Jämställdhetspriset för att ha arbetat 

systematiskt, målmedvetet och långsiktigt med jämställdhetsintegrering utifrån en tydlig politisk målsättning 

som Socialdemokraterna ska fortsätta driva. 

Flickor, pojkar, kvinnor och män är tillsammans ägare av Eskilstuna kommun. Därför ska organisationen och 

samhället se till att ingen hålls tillbaka eller berövas möjligheter på grund av sitt kön. Vi ser idag hur en 

könssegregerad arbetsmarknad skapar orättvisor på löneområdet och hur jobbet gör oss sjuka. Fortfarande 

finns glastak som omöjliggör karriärssteg eller yrkesval. Flickor och pojkar fostras in i normer som begränsar 

dem genom hela livet. Jämställdhet handlar om att ingen ska hållas tillbaka utan istället ges samma möjligheter 

till ett bra liv, oavsett kön. Det borde inte provocera någon. 

Jämställdhet är samtidigt lösningen på många av vår tids stora samhällsproblem. Läktarvåld, extremism, våld i 

nära relationer, bristande skolresultat eller brottslighet är alla starkt förknippade med pojkar eller män. Genom 



 

21 
 

att aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv kan mycket av det vi idag ser i samhället 

förebyggas.  

 Det gäller också i arbetet med att knäcka arbetslösheten. Vi har idag en onödigt hög arbetslöshet på grunda av 

att det finns hinder för vad man kan tänkas jobba med beroende på kön. Genom att aktivt jobba med detta kan 

fler komma i arbete och könssegregeringen på arbetsmarknaden kan motverkas med positiva följder för sjuktal 

och löneutveckling. 

Eskilstuna ska vara en av landets mest jämställda kommuner i det att vi belyser problemen, vågar lyfta upp 

dem och föreslår konkreta lösningar för att nå resultat. För oss socialdemokrater handlar det om anständighet i 

att det inte går att bygga ett samhälle på annat än principen om att flickor, pojkar, kvinnor och män ska 

bemötas med samma respekt och möjligheter genom livet. 

Kommunens service och tjänster ska vara jämställda. Vi ska arbeta för att uppnå de sex nationella 

jämställdhetspolitiska delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, 

jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns 

våld mot kvinnor upphör. Socialdemokraterna kommer se till att Eskilstuna kommun fortsätter att vara ledande 

i jämställdhetsarbetet. 

 . 

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

● att alla anställda i Eskilstuna kommun arbetar och utbildas för att målen i Eskilstuna kommuns 

kommande Plan för jämställdhet 2018-2024 nås. Arbetet med jämställdhet är ledningsstyrt på alla 

nivåer och det är cheferna på alla nivåer som ansvarar för arbetet med jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. 

● att lärare och rektorer besitter rätt kompetens för att ge flickor och pojkar en grund att stå på 

som bygger på jämställdhet genom den undervisning som sker. 

● att äldre personer drabbas också av brist på jämställdhet. Samhället är också här sådant att 

resurser, forskning, medicinering och vårdinsatser ofta inte tar hänsyn till kön utan ofta utgår från 

en manlig norm. Det faktum att åldrandet också påverkar oss olika beroende på kön är också 

viktigt.   

● att en specialistavdelning inrättas på kommunledningskontoret för att samla sakkunskap och 

kompetens i jämställdhetsarbetet för att kunna vara ett samlat stöd till såväl den enskilda 

medarbetaren som medborgaren. 

● skapa en jämnare resursfördelning av föreningsstödet i kommunen. 

● att fler män uppmuntras till att ta ut föräldraförsäkring. Föräldrar ska dela på ansvaret för hem 

och barn så att fördelningen av det betalda och obetalda arbetet balanseras på ett mer jämställt 

vis. 

● att arbetet mot mäns våld mot kvinnor prioriteras. Ett systematiskt jämställdhetsarbete 

förebygger många av de problem som mäns våld mot kvinnor innebär, inklusive sexuella 

trakasserier och kränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

● att det våldsförebyggande arbetet systematiseras och utvecklas där kopplingen mellan 

maskulinitet och våld görs och arbetet med ”En kommun fri från våld” utvecklas. 

● att sex- och samlevnadsundervisningen utvecklas utifrån samtyckeslagen, att sex kräver samtycke. 
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● öka kunskapen om hur porrindustrin agerar och vilken påverkan den har på flickor och pojkars, 

kvinnor och mäns liv. 

 

Det finns bara ett Eskilstuna. Ett samhälle och det är alla vi tillsammans. I det samhället finns förpliktelser och 

tillsammans skapar vi också möjligheter för varandra. För att hålla samman vårt gemensamma Eskilstuna kan vi 

tala om ett osynligt samhällskontrakt. I det kontraktet finns principerna om att var och en av oss är skyldiga att 

anstränga oss, följa lagar och vissa normer, studera för att komma i arbete och självklart arbeta och betala vår 

skatt. 

Kontraktet fungerar så länge som vi alla känner att vår nästa gör vad som förväntas. Så länge vi upplever att 

alla andra gör sin del är vi själva också redo att ställa upp på villkoren och bidra. Det farligaste som kan ske i ett 

samhälle med jämlikhetssträvanden är när medborgare börja tappa förtroendet för det gemensamma 

samhällsbygget. När tilltron till sjukvården, skolan eller omsorgen vacklar (och det kan den göra. Ibland på lösa 

grunder baserade på enskilda händelser som inte är rättvisande för helheten. Ibland med fog utifrån verkliga 

brister. Men framförallt, om tilltron till varandra som individer börjar vackla) då är faran särskilt stor. 

Socialdemokraterna värnar därför om dessa principer och anser att det är viktigt att sträva efter ett 

sammanhållet samhälle. 

I tider när ekonomiska klyftor ökar. När segregation på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden gör att 

människors villkor ser mycket olika ut. När kravet på utbildning ökar klyftan mellan människor. När olika 

bakgrund och etnicitet påverkar hur vi möts och relaterar till varandra i samhället. Ja då är problemen 

allvarliga. Mångkultur är tänkt som något positivt, men vi måste vara ärliga med att det också finns yttre 

gränser för hur olika vi kan agera för att ändå fortsätta fungera tillsammans i ett och samma samhälle. Precis 

som i en familj finns mer eller mindre tydliga överenskommelser om vad som är acceptabelt och inte för att det 

ska vara möjligt att dela tak. Dessa överenskommelser måste fungera också i vår stora familj Eskilstuna 

kommun. 

Hedersrelaterat våld och förtryck, religiös- och politisk extremism, oacceptabel kvinnosyn, arbetslöshet, brist 

på utbildning och andra faktorer som bidrar till i värsta fall parallella samhällen i samhället är därför något som 

vi socialdemokrater vill bekämpa hårt och resolut. Det gör vi med tydliga krav och normer. Vi gör det med stöd 

av våra välfärdssystem där samhällets stöd allt som oftast kräver motprestation. Vi gör det med utbildning och 

vägledning. Med lag och rätt. Det självklara i att lag alltid överträffar tolkningar av religion ska råda, 

exempelvis. Målet är solklart. Det finns inget utrymme för att självmant ställa sig vid sidan av samhället eller för 

att ofrivilligt hamna där. 

För att klara detta krävs att Eskilstunas åtagande för migrationen till Sverige är rimlig. Så har det inte varit det 

senaste årtiondet. Lagen om Eget Boende har bidragit till en stor inflyttning av personer med en långt resa 

innan de är redo för att ta full plats i vårt samhälle, inte minst på en lokal arbetsmarknad som gått och går 

igenom stora förändringar. Eller kort och gott. Det finna inte rätt jobb eller rätt antal jobb för att möta 

behoven. På samma vis är situationen svår på bostadsmarknaden. I sviterna av detta växer sociala problem 

fram. Trångboddhet, fusk med kontrakt, svarta pengar i omlopp och annat som skadar en sund 

bostadsmarknad är idag vardag.  

Vi socialdemokrater som gärna pratar om rättvisa, ordning och reda kan aldrig tolerera detta. Därför är det 

viktigt att den nationella nivån håller i en fortsatt restriktiv migrationspolitik, fortsätter att göra reformer för att 

underlätta för integration och insteg på arbetsmarknaden och inte minst att andra kommuner tar ett större 

ansvar. Eskilstuna har de kommande åren en enorm uppgift i att hantera den situation som uppkommit och 

behöver få hantera detta utan att nya krav kommer på oss. Socialdemokraterna har länge haft principen om att 
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migrationen ska vara i en sådan omfattning och fungera så att de medborgare som redan bor i landet inte 

påverkan oacceptabelt eller nämnvärt negativt av den. Det kriteriet är knappast uppfyllt och därför måste vi 

åter till en sådan situation. För allas skull då det annars skapar motsättningar i samhället som inte är önskvärda. 

● pröva en modell med olika krav på inkomst i olika lägenheter i samma stadsdel eller hyreshus i 

syfte att minska segregationen.  

● att kommunens tjänster och aktiviteter ska genomsyras av ett perspektiv som strävar efter att 

motverka etniska, ekonomiska och sociala klyftor.  

● att samhället ställer hårdare kvar på språkinlärning. Att kunna tillräcklig svenska är en 

grundförutsättning för att vara delaktig. Kommunens stöd och insatser ska villkoras mot 

aktiviteter och krav på att snabbast möjligt lära sig behärska svenska språket, våra lagar och 

förhållningssätt.  

● att kommunens ska agera en samlande och krävande part i att samhällets alla delar inklusive 

myndigheter ska agera mot brottslighet, fusk, missbruk eller annat där enskilda individer bryter 

mot de principer som samhället enats om.  

● att Eskilstuna kommun ska se till att de många människor som kommit till Eskilstuna den senaste 

tiden får bästa tänkbara möjlighet att bli en del av vårt samhälle utifrån principen om att göra sin 

plikt och kräva sin rätt. Kommunens hållning måste däremot vara att vi hädanefter inte kan ta 

emot oproportionerligt många människor utan måste utkräva ansvarstagande från övriga 

kommuner. 

● att Eskilstuna kommun i all kontakt och relationer med medborgare understryka vikten hur vi 

bygger vårt samhälle genom eget ansvar för sig själv, sina barn och varandra, att komma in i 

samhället och att studera och arbeta, samtidigt som vägar dit erbjuds med gemensamma resurser 

dock aldrig utan motprestation.   

 


