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Tämä on lyhyt vaaliohjelmamme, jossa 
kerromme, mitä haluamme tehdä, jos saamme 
edelleenkin luottamuksen Eskilstunan 
kunnan johtamiseen. Pidempi ja laajempi 
vaaliohjelmamme löytyy verkkosivuiltamme. 
Siellä on myös laadukasta politiikkaa, 
ehdokkaidemme esittelyt ja paljon muuta:

WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA

SANOO ASIAT NIIN KUIN NE 
OVAT. TEKEE TARVITTAVAN. 
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Eskilstuna on fantastinen kaupunki, jolla on valtavat mahdollisuudet. 
Uusi yliopistokaupunki, suuret globaalit liikelaitokset, asuntoraken-
taminen ennätysvauhdilla, hyvinvointiyhteisö, johon olemme jo 
kauan sitten saaneet poistettua haastavat asiat, kuten jaetut vuorot. 
Nyt kunta on ympäristö- ja ilmastotyön eturintamassa. Meidän on 
kuitenkin tehtävä enemmän. Väkivalta on saatava loppumaan ja 
työllisyyttä lisättyä. Kaikkien Eskilstunalaisten pitäisi olla mukana 
aloittamallamme matkalla. Eskilstuna pystyy parempaan. Emme  
lupaa kuuta taivaalta vaan asioita, jotka voimme pitää. Tämä  
ohjelma esittelee joitakin.

Vahvistamme hyvinvoinnin demokraattista valvontaa ja palautamme luot-
tamuksen hyvinvointiin – missä yhteistä rahoitustamme ei pitäisi käyttää 
osakeyhtiöiden voittoihin ja missä huijauksia ja hyvinvointirikoksia tulisi karsia.

Jatkamme vihreää siirtymää ottaaksemme oman osamme vastuusta. Haluam-
me antaa lapsillemme elinkelpoisen planeetan ja luoda tulevaisuuden työpaik-
koja luokkatietoisen ilmastosiirtymän avulla. Entistä useampien tulisi päästä 
töihin reiluilla työehdoilla.

Puutumme rikollisuuteen ja katkaisemme syrjinnän – tiivistämme poliisin, 
sosiaalipalvelujen, koulujen ja yhdistysten välistä yhteistyötä estääksemme 
nuorten ajautumisen rikollisuuteen, mutta myös ratkaistaksemme rikoksia  
ja poistaaksemme vaarallisia henkilöitä kaduiltamme. Ihmisille tulisi antaa 
edellytykset tulla osaksi yhteisöä – ei pelkästään tuen kautta, vaan myös  
asettamalla vaatimuksia.

Lupaamme ottaa vastuun Eskilstunan kunnasta – haluamme johtaa, ohjata 
ja kehittää sitä myötä- ja vastoinkäymisissä sekä tehdä yhteistyötä sellaisten 
osapuolten kanssa, jotka jakavat näkemyksemme ihmisten tasa-arvoisuudesta 
ja ovat valmiita asettamaan kunnan edut etusijalle.

Lupaamme harjoittaa vastuullista talouspolitiikkaa sen periaatteen pohjalta, 
että jokainen hukkaan heitetty verosentti on varkaus ja että päätavoitteena  
on oltava veronkorotusten välttäminen tulevina vuosina.

Kun sosiaalidemokraatteja tuetaan Eskilstunassa laajemmin, pystymme teke-
mään Eskilstunasta entistä vahvemman ja turvallisemman. Jotta Eskilstunasta 
tulisi parempi paikka, meidän on oltava rehellisiä toisillemme. Älä liioittele. 
Älä ummista silmiäsi. Meidän on sanottava asiat niin kuin ne ovat ja tehtävä 
se, mitä tarvitaan.

JIMMY JANSSONILLA ON PUHEENVUORO



JIMMY JANSSON
Jimmy Jansson on Eskilstunan kunnanhallituksen puheenjohtaja  
ja tietenkin ehdokkaamme samaan tehtävään uudelleen.

Jimmy sanoo asiat niin kuin ne ovat ja tekee sen, mitä tarvitaan. 
Hän näki Ruotsin kunnalliskentällä jo varhain segregaation tuomat 
ongelmat ja reagoi niihin. Hän on usein esittänyt kansallisissa 
tiedotusvälineissä toimenpiteitä ja analyysejä, joita aiemmin 
pidettiin radikaaleina, mutta joihin useimmat nyt yhtyvät.

Jimmy on 42-vuotias ja taustaltaan opettaja. Hän asuu vaimonsa  
ja kolmen lapsensa kanssa, ja hänen pääharrastuksenaan on huol-
taa vanhaa vuoden 1965 Volvo Amazon 121:tä ja ajella sillä.
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RIKOLLISUUS TULEE  
NUJERTAA JA SEGREGAATIO  
KATKAISTA TURVALLISUUDEN JA  
YHTEISÖLLISYYDEN LUOMISEKSI

Sosiaaliturvan väärinkäytöksiä on torjuttava, ja luottamusta hyvinvointiyh-
teiskuntaan tulee vahvistaa. Toimia pimeiden vuokrasopimusten, valeavioero-
jen ja sosiaalitukien perusteettoman maksun havaitsemiseksi on tehostettava.

Segregaatio tulee katkaista ja yhteisöllisyyttä tulee lisätä. Lasten ei pitäisi 
kasvaa kaupunginosissa, joissa aikuiset eivät käy työssä – siksi toimeentulo-
tukea saaville ihmisille tulisi luoda toimintavelvoite. Ahdasta asumista on tor-
juttava sekä kunnan asuntokannassa että yhteistyössä yksityisten vuokranan-
tajien kanssa. Segregaatiota tulee torjua aktiivisella asuntopolitiikalla – tällöin 
voidaan esimerkiksi vaatia vuokrasopimuksiin tietyissä kaupunginosissa muita 
tuloja kuin toimeentulotukea tai rajoittaa asukkaiden määrää asuntoa kohti. 
Perhekeskusten määrää tulee lisätä. Esikouluikäisten lasten kielen kehitystä 
tulee vahvistaa. Henkilöstöllä on oltava pedagogista ja kielellistä osaamista 
tehtäviään varten. Jos sitä ei ole, on työnantajan vastuulla korjata tilanne.



Rikollisuutta torjutaan koko kunnan yhteisin voimin. Eskilstunassa ei saa 
olla yhtään poliisin kartalla ongelmallista tai haavoittuvaista aluetta. Pyrim-
me tulemaan rikollisuutta ehkäisevän työn mallikunnaksi. Sosiaalipalvelujen 
tulee toimia aktiivisesti ja mennä yhdessä poliisin kanssa perheisiin, joissa 
on rikoksesta epäiltyjä henkilöitä. Rikostentorjuntatyötä laajennetaan Trygga 
Unga -aloitteellamme, jossa on keskeistä yhteistyö kunnan sosiaalipalvelujen, 
poliisin ja koulujen välillä. Järjestyksenvalvojien määrää kasvatetaan ja kame-
ravalvonta lisääntyy kaupunginosissa ja lukioissa. Paikkakunnalle perustetaan 
useita tunnettuja turvapisteitä, joista asukkaat voivat pyytää tietoja ja apua. 
Kunnan kriisivalmiutta vahvistetaan ja sinne rakennetaan uusi paloasema.

Kaikkien kansalaisten tulisi tuntea olonsa turvalliseksi ja tietää, mitä arvoja 
noudatetaan. Työ lähisuhdeväkivaltaa sekä kunniaväkivaltaa ja -painostusta 
vastaan on asetettava etusijalle. Lakeihin, sääntöihin, normeihin ja arvoihin 
perustuvaa koulutusta tulee terävöittää ja tarjota aktiivisesti vaatimuksena 
maahanmuuttajille, SFI:n opiskelijoille, vanhemmille ja muille kohderyhmille 
tarvittaessa. Koulujemme terveys- ja turvallisuustiimien tulee nostaa aloitus-
keskustelussa esiin kunniakulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Koulujen oppilasky- 
selyihin on sisällytettävä myös kysymyksiä kunniaväkivallasta ja sorrosta,  
jotta ongelmat voidaan kartoittaa koulutasolla.

Eskilstunan pakolaisten vastaanoton on oltava tasolla, joka ei edistä työttö-
myyttä, ahdasta asumista, huonoja koulutuloksia ja muita ratkaisevia tekijöi-
tä, jotka ruokkivat luokkayhteiskuntaa ja luovat eriarvoisuutta. Poikkeuksia 
voidaan tehdä akuuteissa kriisitilanteissa. Se on eri asia kuin aiempi liian laaja 
ja sääntelemätön vastaanotto, jossa maat ja kunnat eivät ole ottaneet osaan-
sa vastuusta. Tällöin seurauksena on ollut turhaa työttömyyttä, segregaatiota 
ja ahdasta asumista. Haluamme, että EBO lakkautetaan ja että henkilöt ovat 
valtion vastuulla siihen asti, että he työskentelevät ja elättävät itse itsensä.



KAUPUNKIMME RAKENTUU, KUN USEAMMAT 
KÄYVÄT TYÖSSÄ, TYÖEHDOT OVAT PAREMMAT 
JA HYVINVOINTI VAHVISTUU

Useampien tulee päästä työhön, ja ehtojen on oltava reilut. Useampien koulu-
tuspolkujen tulee johtaa työhön ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa. 
Meidän tulee tarjota työn ja asunnon pakettiratkaisuja henkilöille, jotka etsivät 
työtä työvoimapulasta kärsiviltä aloilta Eskilstunassa. Ammatillisen koulutuk-
sen asemaa nostetaan edelleen esimerkiksi ammattiopistojen, oppisopimus-
koulutuksen ja ammattikoulujen avulla. Työehtosopimuksia vaaditaan kaikissa 
neuvotteluvaiheissa. Kunnan palveluksessa oleville työntekijöille on annettava 
tarvittaessa työvaatteet. Jatkamme panostuksia kokopäiväisiin työpaikkoihin ja 
pyrimme ehkäisemään vuorojen jakamista. Toimintarajoitteisille on järjestettävä 
edellytykset työskentelyyn ja tasa-arvoinen kohtelu työelämässä. Jotta toiminta-
rajoitteiset lapset ja aikuiset voisivat elää itsenäistä elämää turvallisesti, tarvitaan 
yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa sekä uusia tapoja työs-
kennellä älykkäillä teknisillä ratkaisuilla, joita ovat esimerkiksi annostelukoneet, 
digitaaliset avaimet ja vuorovaikutteiset alusta.

Koulun tulee antaa kaikille lapsille hyvä alku elämään, ei tuottaa voittoja riski-
sijoittajille. Lapsiryhmien koon esikoulussa tulee pysyä valtakunnallisella tasolla 
tai sen alapuolella. Lastenhoitajien tulee voida suorittaa esikoulun opettajan 
jatko-opintoja työajalla. Oppilaiden tavoittamiseksi on toteutettava varhaisia 
toimia. Myös nuoremmille oppilaille tulee ottaa käyttöön erityisiä opetusryhmiä. 
Erityistarpeita omaaville oppilaille tulee tarjota jatkuvaa lisäapua lukuvuoden 
aikana. Erityisopettajia ja -pedagogeja on palkattava lisää. Iltapäivähoidon on 
oltava laatuvarmistettua. Oppilaiden mielenterveyteen liittyvää yhteistyötä 



alueen kanssa on parannettava. Haluamme, että uusien osakeyhtiöpohjaisten 
koulujen perustaminen kuntaan lopetetaan, mutta jatkamme uusien ja nykyai-
kaisten koulujen rakentamista.

Vanhukset ansaitsevat mielekkään vanhuuden ja turvallisen hoidon. Haluam-
me rakentaa uusia hoito- ja hoivakoteja Hällbyyn ja Skogstorpiin, ja niiden  
yhteyteen suunnitellaan palveluasumista. Vanhustenhuollon perusmiehitystä 
vahvistetaan henkilöstön vaihtuvuuden estämiseksi. Uusia työntekijöitä palka-
tessaan kunnan on huolehdittava siitä, että henkilöstö pystyy viestimään riit-
tävästi. Ikääntyneiden yksinäisyyden helpottamiseksi haluamme tarjota eläke-
läisjärjestöille maksuttomia tiloja sekä muuten tukea ja kannustaa ikääntyneille 
suunnattujen yhdistysten toimintaa.

Luotettava ja korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka on lähellä.  
Yhdenvertainen terveyden- ja sairaanhoito edellyttää, että eniten apua tar-
vitseva henkilö saa hoitoa ensin. Jonoja on lyhennettävä. Hoito on myös 
mukautettava henkilöiden edellytysten ja hoidon hyödyntämismahdollisuuk-
sien perusteella. Erilaiset hoidon valintajärjestelmät vievät sairaaloilta tärkeää 
asiantuntemusta tai pakottavat potilaan hakemaan hoitoa useilta eri toimijoilta, 
vaikka se ei ole lääketieteellisistä syistä perusteltua. Siksi vastustamme yksityis-
ten yritysten vapaata pääsyä terveydenhuoltoon.

Sijoitukset urheiluun ja kulttuuriin elämänlaadun parantamiseksi. Haluamme 
rakentaa Ekängeniin kaksi uutta täysikokoista jalkapallohallia ja ainakin yhden 
lämmitetyn tekonurmikentän sekä toteuttaa areenan ja koulun pihan uudistuk-
sen ilman, että se vaikuttaa oppilasmaksuihin. Kunnan tulee tarjota luistelumah-
dollisuus ympäri vuoden. Yhdistystuki on ohjattava yksinomaan demokraattisia 
arvoja tukeville yhdistyksille. Lasten ja nuorten urheilun rahallista tukea lisätään. 
Yhdistyksillä on erityisen tärkeä rooli kotouttamisessa, ja niitä tulee tukea tässä 
työssä. Julkisia taideteoksia tulee hoitaa, ja urheilun tavoin ne on saatettava 
entistä useampien kansalaisten ulottuville.



VIHREÄSSÄ INNOVAATIOKAUPUN- 
GISSAMME KOKO KUNNAN TULEE  
ELÄÄ JA KEHITTYÄ

Eskilstunasta on tehtävä Ruotsin paras kunta pienille ja keskisuurille yrityksille. 
Pyrimme keskittymään yhä enemmän siihen, että nykyiset yritykset voivat kas-
vaa ja uudet vakiinnuttaa toimintansa. Eskilstuna parantaa sijoitustaan elinkei-
noelämän asiaankuuluvilla ranking-listoilla. Hankinnat on suunniteltava siten, 
että paikalliset yritykset voivat tehdä tarjouksia. Yrityksiin kohdistuvat rikokset 
on asetettava etusijalle ja niitä on torjuttava tekemällä yhteistyötä paikallisen 
liike-elämän kanssa.

Eskilstunan ydinkeskustasta tehdään houkuttelevampi. Joen tulisi olla viehättä-
vä osa kaupunkia. Kunnan suurempien leikkipuistojen ja muiden virkistysalueiden 
yhteyteen halutaan wc-tilat sekä mahdollisuus kioskiin tai tarjoiluun. Opiskelija-
kaupungin roolin vahvistamiseksi ja opiskelijoiden houkuttelemiseksi haluamme 
työskennellä houkuttelevan ja elinvoimaisen ulkoilmaelämän puolesta. 



Eskilstunan on pysyttävä luokkatietoisen vihreän siirtymän eturintamassa. 
Korvaamme kunnan organisaatiossa ne toiminnot, joissa käytetään edelleen 
öljyä. Vuokralaisilla ja asumisoikeuden haltijoilla tulee olla mahdollisuus sähkö-
autojen lataamiseen. Haluamme, että yritysten on helpompi rakentaa viihtyisiä 
liikennekeskuksia, joissa on pikalatauspisteitä, ruokaa ja wc-tilat läpikulkuväyliä 
varten. Pyörätieverkosto yhdistetään hyvin ydinkeskustaan. Maksuttoman bus-
siliikenteen laajentaminen erityisryhmille, kuten eläkeläisille, jatkuu. Mälartå-
genin aiheuttamaan palvelun heikentymiseen ja hintashokkiin on puututtava. 
Ympäristörikollisuutta on pyrittävä torjumaan. Muun muassa nuorisoasuntojen 
ja palveluasuntojen rakentaminen on jatkossakin ilmaston kannalta viisasta.

Liikennetilanne ratkaistaan ja pysäköintiä vähennetään. Turhien jonojen ja 
sen myötä päästöjen välttämiseksi haluamme kieltää hitaasti liikkuvat ajoneu-
vot tietyissä paikoissa, kuten Västerledenissä. Autoliikenteelle avataan lisää 
katuja ja kaupungin keskustan pysäköintipaikkojen määrä kasvaa esimerkiksi 
Nygatanin varrella. Pysäköintimaksun pitäisi stimuloida vilkasta keskustaa ja 
helpottaa pysäköinnin maksamista. Korjaamme liikenneongelmat esimerkiksi 
Djurgårdsskolanin ja Gap 
Sundins -kadun liikenneym-
pyröillä ja alennamme nope-
utta tarvittaessa esimerkiksi 
Lagersbergin koulun lähellä.

Maaseutua elävöitetään 
muun muassa palvelupistei-
den, itsepalvelukauppojen  
ja puhelupohjaisen joukko-
liikenteen avulla. Meidän 
tulee suojella olemassa 
olevia viljelysmaita ja ke-
hittää lähiruoan tarjontaa 
sekä mahdollistaa lähiruoan 
hankinta kunnan omassa toi-
minnassa. Työskentelemme 
toimivien puhelinpalvelujen 
ja kehittyneen laajakaistan 
puolesta. Julkinen koristelu 
olisi asetettava etusijalle 
myös keskustan ulkopuolella.



PIDÄMME LUPAUKSEMME
Vaalikauden aikana on tapahtunut paljon. Vastoin yleisiä ennak-
koluuloja siitä, että poliitikot lupaavat kaikenlaista ja pitävät vä-
hän, useimmat Ruotsin poliitikot ja puolueet, väristä riippumatta, 
todella toteuttavat sen, mitä he sanovat haluavansa tehdä. Tällä 
vaalikaudella olemme poliittisella enemmistöllä saaneet aikaan 
muun muassa seuraavat:

Mälardalenin korkeakoulusta on tullut yliopisto. Se ei tietenkään ole 
kunnallinen kysymys, mutta meidän ja edeltäjiemme ahkeran työn ansiosta 
korkeakoulu on paitsi rakennettu alun perin, siitä on myös tullut nyt yliopisto.

1000 kesätyötä. Kesätyö on erittäin tärkeää nuorille ja yhteiskunnalle.  
Nuoret pääsevät kokemaan työn hedelmien antaman vapauden ja heidän  
on helpompi päästä työmarkkinoille.

Uudet sosiaalirakennukset. Vanhainkoteja, päiväkoteja, lukioita ja kouluja  
on rakennettu uutena tai kunnostettu vauhdilla.

Turvaa nuoret (Trygga unga), on 30 miljoonan Ruotsin kruunun vuotuisen 
jättimäisen panostuksen nimi. Aloite kokoaa yhteen sosiaalipalvelut, vapaa-
ajan toiminnan, koulut ja poliisin. Kyse on siitä, että nuoriin saadaan yhteys 
varhaisessa vaiheessa, heille tarjotaan mielekästä vapaa-aikaa ja että poliisin 
ja sosiaalipalvelujen osallistuminen voidaan tarvittaessa toteuttaa nopeammin. 

Toimenpiteet syrjinnän torjumiseksi. Aiempi korkea maahanmuuttotaso 
on merkinnyt laajaa syrjintää joissakin kaupunginosissa. Tämän torjumiseksi 
olemme muun muassa ottaneet käyttöön tulovaatimuksia kunnallisissa 
kiinteistöyhtiössä. Alue, jolla liian monet ihmiset eivät mene töihin, ei ole  
hyvä alue. 

Toimintavelvoite toimeentulotuen ehtona otettiin meillä maan ensimmäisten 
kuntien joukossa käyttöön. Jokaisen, joka ei kärsi sairaudesta tai vastaavista 
ongelmista, on suoritettava yksilöllisiä toimia saadakseen toimeentulotukea. 
Kyse voi olla ruotsin kielen tai ammatin oppimista. Jokaisen, joka voi 
työskennellä, pitäisi työskennellä. 

Työtä ja ammatillista koulutusta yllin kyllin. Siitä, että Eskilstunalla on 
aiemmin ollut aivan liian vähän työpaikkoja, ollaan nyt tilanteessa, jossa 
työpaikkoja on paljon tavoitteellisen työmme ansiosta saada tänne saadaan 
lisää yrityksiä, mutta liian harvat hakevat töitä. Siksi ammattikorkeakoulutusta 
on nyt ennätysmäärä. 



LISÄÄ KIELIÄ
Verkkosivustoltamme löydät vaaliohjelmamme usealla kielellä:

Suomi

Englanti

Arabia

Somali

Sivustossa www.val.se voit myös useilla kielillä lukea siitä, miten vaalit 
järjestetään, miten äänestää, kuka saa äänestää ja niin edelleen.

www.socialdemokraternaeskilstuna.se/ 
var-politik/valprogram/



LIITY JÄSENEKSI
Jokaisen uuden jäsenen myötä meistä tulee 
vahvempi Ruotsin politiikassa ja voimme  
yhdessä toimia vahvemman, turvallisemman  
ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.  
Meidän Ruotsimme pystyy parempaan 
Voit liittyä jäseneksi monin tavoin. Jos käytössäsi  
on Swish, voit skannata alla olevan QR-koodin  
Swish-sovelluksellasi ja seurata ohjeita. 

Voit myös mennä sivustoon www.socialdemokraterna.se  
ja valita Liity jäseneksi (Bli medlem). 
Voit myös soittaa meille: 070-780 80 39
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