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Det här är vårt kortfattade valprogram där 
vi beskriver vad vi vill göra om vi får fortsatt 
förtroende att leda Eskilstuna kommun. 
Vårt längre, mer omfattande valprogram 
finner du på vår hemsida. Där finns även  
mer jättebra politik, presentation av våra 
kandidater och mycket mer:

WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA

SÄGER SOM DET ÄR. 
GÖR DET SOM KRÄVS. 
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Eskilstuna är en fantastisk stad med enorma möjligheter. 
Nybliven universitetsstad, stora globala företagsetableringar,  
bostadsbyggande i rekordtakt, en välfärd där vi sedan länge 
gjort upp med otyg som delade turer, en kommun i framkant i 
miljö- och klimatarbetet. Men vi behöver göra mer. Våldet ska 
upphöra och sysselsättningen öka. Alla i Eskilstuna ska bli en del 
av den resa vi påbörjat. Eskilstuna kan bättre. Vi lovar inte guld 
och gröna skogar utan vi lovar sådant vi kan hålla. I det här 
programmet finner du ett axplock.
 
Vi ska stärka den demokratiska kontrollen över välfärden och återupprätta 
tilltron till välfärden – där vår gemensamma finansiering inte ska gå till aktie-
bolagsvinster, där fusk och välfärdsbrottslighet ska jagas.
 
Vi ska fortsätta den gröna omställningen för att ta vår del av ansvaret för 
att ge våra barn en planet att leva på och skapa framtidens jobb genom en 
klassmedveten klimatomställning. Fler ska komma i arbeten med schyssta 
arbetsvillkor.
 
Vi ska knäcka kriminaliteten och bryta segregationen – intensifiera samarbetet 
mellan polis, socialtjänst, skola och föreningsliv för att förhindra att ungdomar 
dras in i kriminalitet men också för att lösa brott och få bort farliga individer 
från våra gator. Människor ska ges förutsättningar att bli en del av samhällsge-
menskapen – inte bara genom stöd, utan även genom att ställa krav.

Vi lovar att ta ansvar för Eskilstuna kommun – att orka leda, styra och utveckla 
i med- och i motvind och samarbeta med partier som delar vår syn på allas 
lika värde och som är beredda att sätta kommunens intressen främst.

Vi lovar att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik utifrån principen om att 
varje förslösad skattekrona är en stöld och att det främsta målet måste vara 
att undvika en skattehöjning de kommande åren.

Med ett större stöd för socialdemokratin i Eskilstuna kan vi göra Eskilstuna 
starkare och tryggare. För att göra Eskilstuna bättre behöver vi vara ärliga 
med varandra. Inte överdriva. Inte blunda. Vi behöver säga som det är och 
göra det som krävs.

JIMMY JANSSON HAR ORDET



JIMMY JANSSON
Jimmy Jansson är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och 
givetvis vår kandidat till samma uppdrag igen.

Jimmy säger som det är och gör det som krävs. Han var tidig i 
kommunsverige med att både se och reagera på problemen som 
kom i segregationens kölvatten. Ofta har han synts i nationell 
media med åtgärder och analyser som tidigare ansetts radikala 
men nu delas av de flesta.

Jimmy är 42 år och är i grunden lärare. Han lever med sin fru och 
tre barn och hans största fritidsintresse är att meka med och köra 
sin gamla Volvo Amazon 121 från 1965.

VÅRT 
ESKILSTUNA
KAN BÄTTRE



KRIMINALITETEN SKA KNÄCKAS OCH 
SEGREGATIONEN BRYTAS FÖR ATT SKAPA 
TRYGGHET OCH SAMHÄLLSGEMENSKAP

Välfärdsbrottsligheten ska bekämpas och tilltron till välfärden försvaras.  
Arbetet för att upptäcka svarta hyreskontrakt, skenskilsmässor och felaktiga 
utbetalningar av socialt bistånd ska intensifieras.
 
Segregationen ska brytas och samhällsgemenskapen öka. Barn ska inte växa 
upp i stadsdelar där inga vuxna går till jobbet – därför ska aktivitetsplikt för 
personer som har försörjningsstöd genomföras. Trångboddhet ska motverkas 
i såväl kommunens bostadsbestånd som genom samarbete med privata 
hyresvärdar. Med en aktiv bostadspolitik ska segregationen motverkas – krav 
på annan inkomst än försörjningsstöd för hyreskontrakt i vissa stadsdelar lik-
som begränsningar i antal boende per lägenhet är sådana metoder. 
Antalet familjecentraler ska öka. Språkutveckling för barn i förskolan ska 
förstärkas. Personalen ska ha pedagogisk och språklig kompetens för att 
klara sitt uppdrag. Vid de fall detta brister så är det arbetsgivarens ansvar att 
åtgärda detta.



Brottsligheten ska pressas tillbaka med hela kommunens samlade kraft. Inga 
prioriterade eller utsatta områden enligt polisens karta ska finnas i Eskilstuna. 
Vi ska arbeta för att bli modellkommun för brottsförebyggande arbete. 
Socialtjänsten ska agera ingripande och tillsammans med polis kunna 
intervenera i familjer med individer som misstänks ägna sig åt brottslighet. 
Det brottsförebyggande arbetet ska utökas med vår satsning Trygga Unga 
där kommunens samarbete mellan socialtjänst, polis och skolor står i centrum. 
Antalet ordningsvakter ska bli fler och kamerabevakningen ska utökas i våra 
stadsdelar liksom på våra gymnasieskolor. Ett antal kända trygghetspunkter 
ska inrättas dit invånare kan vända sig för att få information och hjälp. 
Kommunens krisberedskap ska stärkas och en ytterligare brandstation ska 
byggas.
 
Alla medborgare ska känna trygghet och veta vilka värderingar som gäller. 
Arbetet mot våld i nära relation, och därtill hedersrelaterat våld och förtryck, 
ska prioriteras. Utbildning utifrån lagar, regler, normer och värderingar ska 
vässas och aktivt erbjudas med krav på deltagande för nyanlända, elever på 
SFI, föräldrar och andra målgrupper där det behövs. Elevhälsan och trygg-
hetsteam på våra skolor ska vid startsamtal lyfta frågor kring hederskultur. 
Även skolornas elevenkäter ska innefatta frågor rörande hedersvåld och 
förtryck för att kartlägga problembilden på skolenhetsnivå.
 
Eskilstunas flyktingmottagande ska vara på en nivå som inte bidrar till arbets-
löshet, trångboddhet, bristande skolresultat och andra avgörande faktorer 
som göder klassamhällen och skapar ojämlikhet. Undantag kan ske vid akuta 
krissituationer. Det är något annat än det kvantifierade och allt för oreglerade 
mottagande som varit där länder och kommuner inte tagit sin del av ansvaret 
med onödig arbetslöshet, segregation och trångboddhet till följd. Vi vill att 
EBO ska avskaffas och att personer ska vara under statens omsorg tills den 
dag man arbetar och försörjer sig själv.



MED FLER I ARBETE, BÄTTRE ARBETSVILLKOR 
OCH FÖRSTÄRKT VÄLFÄRD BYGGER VI VÅR STAD

Fler ska komma i arbete och villkoren ska vara schyssta. Vi ska ha fler yrkes- 
och yrkeshögskoleutbildningar som leder till arbete. Vi ska erbjuda paket-
lösningar med jobb och bostad till personer som söker jobb inom bristyrken i 
Eskilstuna. Yrkesutbildningarnas status ska fortsätta höjas bl. a. med yrkes-
college, lärlingsutbildningar och branschskolor. Kollektivavtal ska krävas i alla 
led vid upphandling. Arbetskläder ska tillhandahållas för kommunal 
personal i yrken där så krävs. Vi ska fortsatt satsa på heltidstjänster och mot- 
arbeta delade turer. Personer med funktionsnedsättningar ska ha förut-
sättningar till arbete och jämlikt arbetsliv. För att barn och vuxna med  
funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv i trygghet krävs sam-
verkan inom kommunen samt med andra aktörer och nya arbetssätt med 
smarta tekniska lösningar, som exempelvis doseringsmaskiner, digitala nycklar 
och interaktiva plattformar.
 
Skolan ska ge alla barn en god start i livet – inte göda riskkapitalister. Barn-
gruppernas storlek i förskolan ska ligga på eller under rikssnittet. Barnskötare 
ska kunna studera vidare till förskollärare på arbetstid. Tidiga insatser ska 
sättas in för att fånga upp elever. Särskilda undervisningsgrupper ska införas 
även för yngre elever. Elever med behov ska erbjudas kontinuerlig extrahjälp 
under läsåret. Fler speciallärare och specialpedagoger ska anställas. Fritids-
hemmens verksamhet ska kvalitetssäkras. Samverkan med regionen kring 
elevers psykiska hälsa ska förbättras. Vi vill se ett stopp för nyetableringar av 
aktiebolagsskolor i kommunen, men fortsätta bygga nya och moderna skolor.



Våra äldre förtjänar en meningsfull ålderdom och trygg omvårdnad. Vi vill 
bygga nya vård- och omsorgsboenden i Hällby och Skogstorp och i  
anslutning till dessa planera för trygghetsboenden. Grundbemanningen i 
äldreomsorgen ska stärkas för att hindra personalrotation. Kommunen ska vid 
nyanställning säkerställa att personal på ett fullgott sätt kan kommunicera.  
För att bryta ensamhet bland äldre vill vi upplåta lokaler kostnadsfritt till 
pensionärsorganisationer samt i övrigt stödja och uppmuntra föreningslivets 
verksamhet för äldre.

En sjukvård att lita på, som finns nära och som är av hög kvalitet. En jämlik 
hälso- och sjukvård förutsätter att den som har störst behov får vård först. 
Köerna måste minska. Vården ska även vara anpassad utifrån människors 
förutsättningar och möjligheter att tillgodogöra sig den. Olika typer av vård-
valssystem plundrar sjukhusen på viktig kompetens eller tvingar patienten att 
söka vård hos flera olika vårdgivare trots att det inte är motiverat av  
medicinska skäl – därför är vi emot fri etablering för privata företag i vården.

Investeringar i idrott och kultur för ökad livskvalitet. Vi vill bygga två nya 
fullstora fotbollshallar och minst en uppvärmd konstgräsplan vid Ekängen lik-
som genomföra ett arena- och skolgårdslyft utan att det får konsekvenser på 
elevpengen. Kommunen ska erbjuda ismöjlighet året runt. Föreningsstödet 
ska uteslutande gå till föreningar som stöder demokratiska värderingar. Det 
kontanta stödet till idrotten för barn och ungdomars deltagande ska öka.  
Föreningslivet spelar en särskilt viktig roll för integrationen och ska stöttas i 
det arbetet. Den offentliga konsten ska vårdas och i likhet med idrotten  
tillgängliggöras för fler medborgare.



I VÅR GRÖNA INNOVATIONSSTAD SKA 
HELA KOMMUNEN LEVA OCH UTVECKLAS

Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Vi 
ska stärka fokusen på att befintliga företag ska kunna växa och nya ska kunna 
etablera sig. Eskilstuna ska förbättra sin placering på relevanta rankinglistor 
för näringslivet. Upphandlingar ska utformas för att möjliggöra för lokala  
företag att lämna anbud. Brottslighet mot företag ska prioriteras och mot- 
arbetas genom samverkan med det lokala näringslivet.
 
Eskilstunas stadskärna ska bli mer attraktiv. Ån ska vara en attraktiv del av 
staden. I anslutning till kommunens större lekplatser och andra rekreations-
områden vill vi ha toaletter och möjlighet till kiosk eller servering. För att  
stärka rollen som studentstad och attrahera inflyttning av studenter vill vi 
arbeta för ett tilltalande och levande uteliv. 



Eskilstuna ska fortsätta ligga i framkant med en klassmedveten grön  
omställning. Vi ska ersätta de verksamheter där olja fortfarande används inom 
den kommunala organisationen. Hyresgäster och bostadsrättsägare ska ha  
möjlighet till elbilsladdning. Vi vill underlätta för företag att bygga  
trivsamma mobilitetshubbar med snabbladdplatser, mat och toaletter vid 
genomfartsvägar. Nätet med cykelbanor ska kopplas samman och ansluta väl 
till stadskärnan. Utbyggnaden av kostnadsfri busstrafik för prioriterade 
grupper, som pensionärer, ska fortsätta. Den försämrade service och prischock 
som Mälartågen inneburit behöver åtgärdas. Miljöbrottslighet ska bekämpas. 
Den fortsatta byggnationen av bl. a. ungdomslägenheter och trygghets-
bostäder ska fortsatt ske klimatsmart.
 
Trafiksituationen ska lösas och parkeringarna bli fler. För att motverka 
onödig köbildning med dess orsakade utsläpp vill vi driva på att förbjuda 
för långsamtgående fordon på vissa platser, t. ex. vid Västerleden. Fler gator 
ska öppnas upp för biltrafik och antalet parkeringar i stadskärnan ska bli fler, 
till exempel längs Nygatan. Avgiften för parkering ska stimulera ett levande 
centrum och underlätta 
betalning för parkering. Vi 
ska åtgärda trafikproblemen 
med exempelvis cirkulations-
platser vid Djurgårdsskolan 
och vid Gap Sundins väg 
och sänka hastigheten där 
det behövs, exempelvis vid 
Lagersbergsskolan.
 
Landsbygden ska leva med 
bland annat servicepunkter, 
obemannade butiker och 
anropsstyrd kollektivtrafik. 
Vi ska bevara åkermarken 
som finns och utveckla 
försörjningen av närprodu-
cerad mat och möjliggö-
ra upphandling av lokalt 
producerad och lagad mat i 
kommunens egna verksam-
heter. Vi ska verka för fung-
erande telefoni och ett väl 
utbyggt bredband. Offentlig 
utsmyckning ska prioriteras 
även utanför stadskärnan.



VI HÅLLER VAD VI LOVAR
Under mandatperioden har mycket hänt. I motsats till vanliga 
fördomar om att politiker lovar brett och håller tunt genomför 
faktiskt de flesta politiker och partier i Sverige, oavsett färg, det 
man säger sig vilja göra. Under den här mandatperioden har vi i 
den politiska majoriteten, bland annat levererat:

Mälardalens högskola har blivit universitet. Det är förvisso inte en  
kommunal fråga men genom idogt arbete av oss och våra föregångare har 
inte bara högskolan byggts från första början, utan nu även blivit universitet.

1000 sommarjobb. Att sommarjobba är superviktigt för ungdomar och sam-
hället. Ungdomar får uppleva friheten av arbetets frukter och får det lättare 
att komma in på arbetsmarkanden.

Nya välfärdsbyggnader. Äldreboenden, förskolor, gymnasieskolor och skolor 
har byggts nya eller renoverats i rasande takt.

Trygga unga, är namnet på en jättesatsning om 30 miljoner kronor om året. 
Satsningen sammanför bland annat socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och 
polis. Det går ut på att tidigt fånga upp ungdomar på glid, ge dem en me-
ningsfull fritid och snabbare kunna sätta in insatser från polis och socialtjänst 
om så behövs. 

Åtgärder mot segregation. Den tidigare höga inflyttningen har inneburit en 
omfattande segregation i några stadsdelar. För att motverka det har vi bland 
annat infört inkomstkrav i det kommunägda bostadsföretaget. Ett område 
med för många som inte går till jobbet är inte ett bra område. 

Aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd var vi bland de första kommunerna i 
landet att gå fram med. Den som inte lider av sjukdom eller liknande proble-
matik, måste genomgå individanpassade aktiviteter för att få försörjningsstöd. 
Det kan röra sig om att lära sig svenska eller ett yrke. Alla som kan arbeta ska 
arbeta. 

Jobb och yrkesutbildningar så det knakar. Från att tidigare haft alldeles för få 
jobb står Eskilstuna nu i en situation där det finns massor utav jobb på grund 
av vårt målinriktade arbete med att få hit fler företag, men för få som söker 
dem. Därför finns det nu rekordmånga YH-utbildningar. 



FLER SPRÅK
På vår hemsida finner du vårt valprogram på fler språk:

Finska

Engelska

Arabiska

Somaliska

På www.val.se kan du även, på flera språk, läsa om hur valet går till, 
hur man röstar, vem som får rösta och så vidare.

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



BLI MEDLEM
För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk  
politik som tillsammans kan arbeta för ett starkare,  
tryggare och mer jämlikt, samhälle. 
Vårt Sverige kan bättre. 

Du kan bli medlem på flera sätt. Har du Swish kan du scanna 
QR-koden här nedan med din Swish-app och följa instruktionerna. 

Du kan också gå in på www.socialdemokraterna.se och trycka på 
”bli medlem”. 

Du kan även ringa oss: 070-780 80 39
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