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Socialdemokraterna i Eskilstuna går till val med tre tydliga prioriteringar:  

Vi ska fortsätta vårt arbete med att vända på varenda sten för att knäcka kriminaliteten 

och bryta segregationen. Den som förlitar sig på status i samhället genom brottsliga handlingar 

ska veta att vårt samhälle är starkare och kommer att upprätthålla våra demokratiska lagar. Den 

som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv ska få konkret hjälp – och insatserna kring 

ett barn eller ungdom på glid ska intensifieras tidigt för att bryta nyrekryteringen till kriminella 

gäng. Nyckeln till integration i samhället stavas arbete, där färdigheter i det svenska språket är 

centralt. Det åligger individen ett stort ansvar att etablera sig. Därtill ett samhälleligt ansvar att 

underlätta integrationen med arbetsmarknadsinsatser, blandade boendeformer och bekämpande 

av de systemfel som kan leda till långvarigt bidragsberoende. Kultur och föreningsliv har en 

särskilt viktig roll i främjandet av en kommunal samhällsgemenskap.  

Vi ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen. Världen ska gå från ett 

fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som hushållar med jordens resurser. 

Utvecklingen går svindlande snabbt med nya lösningar och produkter. Eskilstuna ska ligga i 

framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb i vår stad. Vi ska fortsätta 

arbeta hårt för att utveckla den kommunala verksamheten hållbart och i takt med omvärlden – 

tillsammans med näringsliv, organisationer och medborgare, genom en klassmedveten och 

folkligt förankrad miljö- och klimatpolitik.  

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Organiserad brottslighet och 

utnyttjande av vår gemensamma välfärd, som till exempel bidragsfusk, är fullständigt 

oacceptabelt. Kommunens organisation ska utveckla sitt arbete genom att samverka med polis, 

domstolar och andra myndigheter för att förebygga, avslöja och hindra välfärdsbrottslighet. Vi 

ska värna om valfrihet men avvisa nyetableringar av vinstdrivande skolor i Eskilstuna och arbeta 

för att ge medborgarna ökad insyn i etablerade privatskolors verksamhet – en självklarhet sett till 

dess finansiering av våra gemensamma skattemedel.   

Genom dessa prioriteringar tar vi itu med vår tids största samhällsproblem och bygger ett jämlikt 

samhälle. En förutsättning för ett jämlikt Eskilstuna är ett jämställt Eskilstuna och för att nå en 

fullt jämställd stad behöver jämställdhetsperspektivet genomsyra hela kommunens verksamhet, 

varje dag. Alla människor, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara fria att forma och leva 

sina liv utan att hämmas eller utsättas för förtryck som en konsekvens av sitt kön eller 

könsidentitet, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Vår stad ska vila på en samhällsgemenskap 

mellan människor grundat i att göra sin plikt och kräva sin rätt. 
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Socialdemokraterna går till val på den politik som presenteras i detta program, men vi är också ett 

samarbetsparti. Våra förtroendevalda samarbetar med andra partier, med föreningslivet, 

näringslivet och självklart med kommunens alla medborgare.  

Vi lovar inte guld och gröna skogar i detta program, vi lovar sådant vi kan hålla. Vi lovar att ta 
ansvar för Eskilstuna kommun – att orka leda, styra och utveckla 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. 

 
 
 
 

Att ge förutsättningar för arbete har under många år väglett Socialdemokraterna i kommunen. 

Logistik- och företagsparken i Kjula, en högskola som blivit universitet, motorväg och järnväg, 

ett kraftfullt bostadsbyggande, nya arenor och en stor modernisering av Mälarsjukhuset är några 

resultat av vårt långsiktiga arbete. 

Vi skapar resurser genom att människor arbetar och att företag kan starta, växa och utvecklas. 
Därför är näringslivet grundläggande för socialdemokratin. Basen är goda kontakter med 
befintliga företag samtidigt som vi välkomnar ny företagsamhet.   
 
God infrastruktur, smidiga kontakter med myndigheter, korta handläggningstider och fokus på 
att hitta lösningar kännetecknar kommunens organisation. 

Ändå har Eskilstuna bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet. Orsakerna är i huvudsak låg 

utbildningsnivå och brister i svenska språket. Därför är utbildning i förskola, grund- och 

gymnasieskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkesutbildningar, yrkeshögskola, universitet 

och folkhögskola högt prioriterat. 

Tillgången på språklig kompetens behöver uppmärksammas och främjas genom att exempelvis 

ha tvåspråkighet som en merit när tjänster utlyses. Eftersom vi är ett finskt förvaltningsområde 

och all samhällsservice ska kunna ges på finska är det alltid en merit att vara finsktalande. 

Socialdemokratin strävar efter att förverkliga drömmen om det goda arbetet. Därför behöver 

samhället organiseras så att varje Eskilstunabo blir bemötta med aktning och respekt för sitt 

arbete och sin arbetsinsats. Friheten att utvecklas som människa ska finnas såväl i arbetet som på 

fritiden. De arbetsplatser vi har ska vara trygga och säkra, jämställda och jämlika, anställda ska 

behandlas väl och kunna påverka sin arbetsplats. För att garantera de anställdas inflytande har 

arbetare och tjänstemän sedan lång tid organiserat sig fackligt. Det fackliga arbetet och 

kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig del i den socialdemokratiska 

grundsynen.  
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• Varva teori och obligatorisk praktik inom SFI-kurserna. 

• Fortsätta utveckla och ta fram fler yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar som leder till 

arbete. 

• Utveckla bland annat kompetensgallerian, så vi fyller utbildningarna med eskilstunabor. 

• Värna en god samverkan med arbetsförmedlingen. 

• Kräva kollektivavtal i alla led vid upphandling. 

• Kommunens upphandlingar ska bidra till att stötta det lokala näringslivet så långt det är 
möjligt. 

• Ge skolungdomar en grundläggande kunskap om den svenska arbetsmarknaden och den 
svenska modellen. 

• Anställa fler studie- och yrkesvägledare i Eskilstunas skolor. 

• Erbjuda paketlösningar för jobb och bostad till personer som söker jobb inom bristyrken 

i Eskilstuna. 

• Att heltid ska vara norm inom kommunens förvaltningar och bolag. 

• Genomföra aktivitetsplikt för personer som har försörjningsstöd. 

• Genomföra utbildningar i samverkan med andra aktörer i utanförskapsområden i hur 

man bildar ekonomiska föreningar, sociala företag eller kooperativ.  

• Utveckla ett långsiktigt stöd för nya företagare. 

• Verka för att personer med funktionsnedsättningar får förutsättningar till arbete och 

jämlikt arbetsliv. 

 

• Införa konkurrenskraftiga taxor och snabba upp handläggningstider.  

• Fortsätta nära och gemensamt arbeta med kompetensutveckling.  

• Stärka fokuset på att befintliga företag ska kunna växa och nya ska kunna etablera sig. 

• Förbättra placering på relevanta rankinglistor för näringslivet. 

• Utforma upphandlingar som gör det möjligt för lokala företag att lämna anbud. 

• Att brottslighet mot företag ska tas på största allvar och motarbetas genom samverkan 

med lokala företag. 

 

 

 

 

Jordens temperatur stiger. Förklaringen är att vi bränner fossila bränslen som olja och kol. 

Eskilstuna kommunorganisation med 10 000 anställda och 100 000 brukare/kunder har lyckats 

bli nästan totalt fossilfri. Kan kommunen så kan alla företag, organisationer och medborgare 

också bli fossilfria.  

Världen ska gå från ett fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som 

hushållar med jordens resurser. Utvecklingen går svindlande snabbt med nya lösningar och 

produkter. Denna gång ska vi ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik i vår stad. 
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Klimatutsläppen drivs idag till störst del av att ju mer någon tjänar, desto mer koldioxid släpps ut. 

Kärnan i vår miljö- och klimatpolitik är klassmedvetenhet och därför måste den som släpper ut 

mer också minska utsläppen mer. 

En ny klimatplan för Eskilstuna ska visa vägen för omställningen. Klimattänkande ska prägla allt 

arbete inom kommunen, men främst inom de största utsläppsområdena. Socialdemokratins mål 

för Eskilstuna är hållbara transporter i hela kommunen och mer växtbaserad, närodlad och 

ekologisk kost. Därtill måste energianvändningen inom byggande och boende minska genom 

energieffektivisering, bättre isolering, mer träbyggnationer och fler alternativa energikällor. 

Mångfald av djur och växter i ekologiska system är grunden för människans existens på jorden, 

men naturen kan också spela en viktig roll för att ”suga upp” redan gjorda utsläpp genom 

trädplantering. Hantering av massor och avfall har i allt högre utsträckning blivit ett område för 

organiserad brottslighet. Skattebetalarna ska inte bekosta hantering av farligt avfall och massor 

som oseriösa företag dumpat i kommunen. 

 

• Ersätta de verksamheter där olja fortfarande används inom den kommunala 

organisationen. 

• Utöka kommunens program för trädplantering och då satsa särskilt på förskolor, skolor 

och vård- och omsorgsboenden.  

• Inspirera och uppmuntra till biologisk mångfald genom stadsträdgårdsmästare och våra 

egna växtodlingar. 

• Se över möjlighet att införa utsläppsmål på konsumtion. 

• Aktivt arbeta för att motverka miljöbrottslighet. 

Se även klimatåtgärder under avsnitten om skola, trafik, boende och landsbygd. 

 

 

 

 

I det socialdemokratiska samhället hjälps vi alla åt att efter förmåga bygga en gemensam framtid 

där vi får stöd när vi är svaga och hjälper andra när vi är starka. Under många år har den visionen 

underminerats. Idag känner många människor i Eskilstuna oro för sin framtid, för varandra, för 

hot, våld och brottslighet. 

Orsakerna är många och komplicerade. I den globala världen rör vi oss över gränser antingen av 

fri vilja eller av tvång, världsomspännande ekonomiska kriser har drabbat enskilda eskilstunabor 

med arbetslöshet och otrygghet. Droger driver brottslighet och internationella 

brottsorganisationer har etablerat sig. Bostadsmarknad och segregationen har samlat de med 

minst resurser i områden där våld och rädsla drabbar hårdast.  

Som en del i Eskilstunas arbete för trygghet har kommunen påbörjat en historiskt stor satsning 

med 30 miljoner kronor per år, kallat Trygga Unga. Satsningen ska ge ökad möjlighet till ett tryggt 

liv för barn och ungdomar genom att kommunens främjande och förebyggande arbete utökas 

och utvecklas. Arbetet bygger på bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, en 
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ökad tillgänglighet av stöttande vuxna och en ökad offentlig närvaro i samverkan med 

föreningsliv och civilsamhälle. Skolans arbete med våldsprevention ska fortsätta och utvidgas. 

Organiserad brottslighet och utnyttjande av vår gemensamma välfärd, som till exempel 

bidragsfusk, är oacceptabelt! Kommunens organisation ska utveckla sitt redan framgångsrika 

arbete genom att samverka med polis, domstolar och andra myndigheter för att förebygga, 

avslöja och hindra brottslighet. Våld i alla former ska bestraffas, på gatorna och inte minst inom 

hemmets väggar. Skolan ska fredas från droger och våld. 

Det här är ingen enkel sak att ändra på, det kommer att ta många år, men i Eskilstuna finns en 

erfarenhet av att klara av samhällsutmaningar – från finansiella kriser till nu senast en pandemi.  

Tillsammans kommer vi att visa att vi är ett samhälle där alla behövs och att Eskilstuna är en 

framtidens stad med en ung befolkning som vill visa vad de kan.  

• Arbeta för att bli modellkommun för brottsförebyggande arbete. 

• Utöka det förebyggande arbetet med kommunens satsning Trygga Unga. 

• Kartlägga omfattningen av kriminalitet hos ungdomar. 

• Stärka möjligheterna för idéburna och icke-vinstdrivande organisationer att driva hem för 

särskilt boende. 

• Skapa förutsättningar för att använda medling mellan unga förövare och brottsoffer. 

• Stärka kommunens arbete med insatser för avhoppare från kriminella brottsligor och 

politiskt/religiöst extremistiska grupper. 

• Driva på så att sekretess mellan myndigheter inte hindrar brottsbekämpning. 

• Öka samarbetet mellan socialtjänst och polisen för att förebygga och klara upp fler brott. 

• Att det i beslut om en ny detaljplan alltid ska finnas en trygghets- och brottsförebyggande 

analys av förslaget. 

• Utvärdera och fortsatt utveckla det prioriterade arbetet mot välfärdsbrottslighet. 

• Fortsatt krafttag mot otillåten andrahandsuthyrning. 

• Prioritera arbetet mot våld i nära relation, och därtill hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

 

Eskilstunas skolor och förskolor ska vara kunskapens tempel där trygga barn och unga, flickor 

och pojkar, på lika villkor kan förverkliga sina möjligheter och drömmar. Den enkla sanningen är 

att Eskilstunas problem med brottslighet, droger och utanförskap skulle minska dramatiskt om 

alla elever gick ut grund- och gymnasieskola med godkända betyg – vilket utgör det 

grundläggande kärnuppdraget och målet med vår socialdemokratiska skolpolitik. 

För det krävs att vi ständigt arbetar mot målet att alla barn och ungdomar ska få en god 

utbildning. Den enskilt viktigaste faktorn är kompetenta och behöriga lärare som möter varje 
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barn och ungdom som en individ med oändliga möjligheter. Men det behövs också insatser av 

samhället för att nå det målet. För att elever ska ges förutsättningar till en god och trygg 

studiemiljö, och rustas till goda samhällsmedborgare, måste ett aktivt anti-mobbningsarbete ske i 

våra verksamheter. Skolan ska, i likhet med övriga samhället, vila på känslan av plikt och rätt och 

strävan efter att utvecklas till sitt bästa jag i samspelet med andra. 

Vi ska alltid arbeta för att uppmuntra tillgången till språkkunskaper hos barn. Vi behöver aktivt 

värna och vidareutveckla hemspråksundervisningen och det kulturella utbudet. Vi ska arbeta för 

att det ska vara en naturlig del av hela vår verksamhet att ha de språkliga och kulturella 

kompetenserna inom alla områden och det ska fortsättningsvis finnas kvar i verksamhetsplanen 

som en naturlig del. 

Eskilstunas Socialdemokrater vill fortsätta bygga nya förskolor, grundskolor och gymnasier för att 

minska gruppstorlekar, anpassa till modern pedagogik och ge personal och elever en god 

arbetsmiljö.  

I utbildning på alla nivåer ska varje barn och elev mötas av undervisning som är anpassad till 

deras behov för att utvecklas. Barn, unga och vuxna med särskilda behov, som funktionsnedsatta 

med kognitiva svårigheter eller särbegåvade, ska få sina behov tillgodosedda utan att övriga elever 

behöver stå tillbaka. 

Inget barn eller ungdom i Eskilstuna ska lämnas efter utan tidigt fångas upp. Lärare ska få vara 

lärare och ägna sig åt pedagogik och undervisning – och därför avlasta i det administrativa 

arbetet. 

 

• Att i Eskilstuna ska antalet barn i barngrupper i förskolan ligga på eller under snittet i 
riket. 

• Att närvarosystemet för barn och personal ska kunna avläsas i realtid för bättre kvalitet, 
arbetsmiljö och bemanning. 

• Tillhandahålla arbetskläder för utomhusvistelse till anställda.  

• Att förskola på obekväma arbetstider ska säkerställas. 

• Att 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.  

• Förstärka språkutveckling för barn i förskolan. 

• Stimulera barnskötare att studera vidare till förskollärare och belöna 
kompetensutveckling. 

• Öka inskrivningsgraden och barnens närvaro i förskolan.   
 

• Kvalitetssäkra och värna fritidshemmens verksamhet. 

• Att i samarbete med föreningslivet erbjuda fler idrotts- och estetiska aktiviteter. 
 

• Sätta in tidiga insatser för elever, till exempel kontrakt skola/elev/föräldrar i samband 
med utvecklingssamtal. 
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• Införa särskilda undervisningsgrupper även för yngre elever och arbeta med kontinuerlig 
extrahjälp under läsåret för elever som riskerar icke godkända betyg.  

• Fortsätta bygga nya och moderna skolor och arbeta med upptagningsområden för att 
bryta segregation. 

• Förstärka tränings- och grundsärskola. 

• Öppna för samarbete med civilsamhället både i skolan och i skolnära områden. 

• Utvärdera och eventuellt utveckla tvålärarsystemet.  
 

• Värna om valfrihet samtidigt som vi avvisar nyetablering av vinstdrivande skolor i 
Eskilstuna. 

• Inbjuda alla etablerade privatskolor, fack och elevrepresentanter till ett samverkansorgan 
för att ge medborgarna ökad insyn i gemensamma kvalitetsmått som antal behöriga lärare, 
resultat och storlek på klasser. 

 

• Att yrkesutbildningarnas status ska fortsätta höjas bland annat genom yrkescollege, 

lärlingsutbildningar och branschskolor.  

• Att alla program i de kommunala skolorna ska vara högskoleförberedande. Eleven kan 

välja bort högskolekompetensen. 

• Att den gymnasiala utbildningen planeras och dimensioneras utifrån samhällets och den 

kommunala arbetsmarknadens behov.  

• Att de kommunala gymnasierna ska vara Eskilstuna bästa gymnasieskolor. 

• Samverka med regionen kring elevernas psykiska ohälsa.  

• Införa körkortsutbildning för vårdelever. 

 

• Bibehålla möjligheten att studera vidare och utöka utbildningsutbudet på folkhögskola 
och inom den kommunala vuxenutbildningen. 

• Att funktionsnedsattas möjlighet att delta i vuxenutbildningen ska säkerställas och utökas. 
• Att arbetsmarknadens behov ska beaktas på samma sätt som vid utformningen av 

gymnasieprogram. 
 

• Ge lärarna möjlighet till fortbildning i klimatkunskap. 

• Att utemiljön ska stimulera och användas för kunskap om klimat och miljö. 

• Involvera elever och vårdnadshavare i arbetet med maten i offentlig sektor. 

• Fortsätta att minska matsvinnet. 
 

• Anställa fler speciallärare och specialpedagoger som stöd till elever med särskilda behov. 

• Ge ökat stöd till hemmasittande för att de i större utsträckning klara sin skolgång. 

• Förstärka kommunens samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.  

• Förbättra samverkan och övergången mellan Beroendecentrum Ung och regionens 
missbruksenhet för vuxna. 

• Kompetensutveckla skolpersonal för arbetet mot hedersvåld. 
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• Förbättra samarbetet mellan skolledningar och områdespoliser. 

• Använda ordningsvakter på och omkring skolor vid behov. 

• Säkerställa att skolgången för elever i riskzonen för brottslighet inte påverkar övriga 
elevers skolmiljö. 

• Utöka kamerabevakningen på och utanför skolor. 

• Genomföra informationskampanj beträffande “festknarkandet”.  

• Anställa fler lärarassistenter och klassmentorer för att avlasta lärarna administrativa 
arbetsuppgifter. 
 
 
 
 

För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att alla ska ha rätt till stöd och omsorg, 
tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället. I Eskilstuna ska alla människor ha 
förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv, där alla behövs och alla kan delta.  

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, 
sociala, ekonomiska och kulturella livet. Funktionshinderpolitik rör således alla politikområden. 
Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och 
äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Flickor och pojkar, kvinnor och 
män med funktionsnedsättning har rätt till god livskvalitet och hälsa vilket möjliggörs genom 
boende, sysselsättning, fritid och ett fullt deltagande i samhället på jämlika villkor. För en fortsatt 
utveckling krävs samverkan mellan kommunens olika aktörer och nya arbetssätt med smarta 
tekniska lösningar. 

Den som är äldre ska kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att 

man ska kunna bo kvar i sin hemmiljö och ha möjlighet att kunna påverka sin egen situation. När 

behovet finns att flytta till ett särskilt boende eller trygghetsboende ska det vara ett boende som 

inbjuder till delaktighet och aktivitet. 

Coronapandemin satte kommunernas äldreomsorg i blixtbelysning och ljuset var inte fördelaktigt. 

Många äldre förlorade nästan helt möjlighet att bestämma över sina liv och blev isolerade inom 

fyra väggar.  

Pandemin visade att det fanns brister i läkarkontakter, skyddsutrustning och personalens 

utbildning i främst smittskydd. Många pensionärer drabbades dessutom av ensamhet, sysslolöshet 

och svårigheter att få komma ut från sin bostad.  

Det har blivit än tydligare under pandemin att med ett valfrihetssystem och många privata 

utförare i både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården riskerar patienten att fara illa på grund 

av brister i kommunikationen mellan vårdgivarna. Det är tydligt att konkurrens mellan vårdgivare 

inte lett till en bättre vård och omsorg av den äldre. Coronakommissionen lyfter som en av sina 

huvudpunkter att en grundorsak till den höga smittspridningen bland äldre beror just på en 

fragmenterad organisation med många aktörer.  

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att grunden för den kommunala vården och 

omsorgen är att den drivs i offentlig regi. Privata aktörer kan ha en plats att fylla för att ge den 

enskilda valfriheten om detta leder till en positiv utveckling av hela äldreomsorgen.  
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• Att Eskilstunas vård och omsorg ska formas i samverkan mellan kommunens olika 
aktörer och civilsamhället. 

• Möjliggöra för barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och 
vara delaktiga i alla delar av samhället. 

• Verka för att kommunen tar fram ett äldrepolitiskt program för att stärka kvaliteten i 
omsorgen, öka tryggheten och bryta ofrivillig ensamhet. 

• Starta en dialog med regionen för att ytterligare stärka den medicinska kompetensen i 
äldreomsorgen. 

• Under nästa mandatperiod bygga nya vård- och omsorgsboenden i Hällby och Skogstorp 
samt i anslutning till dessa planera för trygghetsboenden. 

• Satsa för att bryta ensamhet genom att upplåta lokaler kostnadsfritt till 
pensionärsorganisationer samt i övrigt stödja och uppmuntra föreningslivets verksamhet 
för äldre. 

• Att digital välfärdsteknik ska användas där den kan ge ökad trygghet. 

• Att delade turer inte ska tillbaka i Eskilstuna. 

• Stärka grundbemanningen och så långt det är möjligt dela in personal i team som har 
hand om samma brukare så att äldre inte behöver träffa en mängd olika människor. 

• Att kommunen vid nyanställning ska säkerställa att personal på ett fullgott sätt kan 
kommunicera med sina brukare. Personal som redan är anställd och inte har tillräckliga 
språkkunskaper ska genomgå utbildning för att stärka sin förmåga att kommunicera. 

• Fortsätta satsningen för att personal på arbetstid skaffar sig behörighet som 
undersköterska. 

• Kontinuerligt genomföra utbildningar i smittskydd och basal hygien. 

• Fortsatt satsa på heltidstjänster. 

• Tillhandahålla arbetskläder för utomhusvistelse till anställda. 

• Stimulera folkrörelsearbete för att motverka ensamhet för äldre. 
 

 

 

 

Hälso- och sjukvården är i vissa delar ett gemensamt ansvar mellan kommun och region. Därför 

är sjukvårdspolitiken ett politikområde där samverkan och samarbeten är viktiga för att sätta 

medborgarnas behov i fokus. Under kommande mandatperiod är det därför viktigt att hålla fast 

vid det framgångsrika arbete som under de senaste mandatperioderna byggts upp mellan 

Eskilstuna kommun och Region Sörmland. 

Samverkan ska fortsätta utvecklas när det gäller att ge medborgarna en trygg och säker övergång 

mellan regionens och kommunen olika ansvarsområden inom regionens sjukvård och 

kommunens vård och omsorg. Andra samverkansområden kan vara mellan skolhälsovården, 

socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård. 

Att skapa väl fungerande flöden i vården och omsorgen är ett gemensamt ansvar. Det kräver en 

samordning och gemensamma åtaganden vilket den politiska ledningen, såväl i kommunen som 

regionen, måste ta ansvar för. Allt för att ge Eskilstunaborna en värdig och väl fungerande 

omsorg efter behov.  
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• Att samverkan ska utvecklas för att ge medborgarna en trygg och säker övergång mellan 
regionens sjukvård och kommunens vård och omsorg.  

• Stärka samverkansområden kring skolhälsovården, socialtjänsten och regionens hälso- 
och sjukvård. 

• Öka antalet familjecentraler. 

• Förbättra tillgången till vårdinformation och kontakt med rätt vårdinstans och vårdgivare, 
såväl fysiskt som digitalt. 

• Fortsätta utveckla ”Nära vård” för att ge våra äldre och/eller personer med kroniska 
sjukdomar vård i hemmet och undvika onödiga inskrivningar i slutenvården. 

 
 
 
 

Kulturen hjälper oss att möta andra, vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. Därför är 
kulturen viktig för oss socialdemokrater. Utgångspunkten för vår politik på området är att 
tillgängliggöra kulturen, idrotten och föreningslivet för alla stadens medborgare, oberoende av 
plånboksstorlek, ålder, kön eller annan bakgrund – helt enkelt oberoende av vem man är eller var 
någonstans i kommunen man bor. Kulturen och idrotten kan därför inte bara stärka den 
enskildes livskvalité, utan vara en avgörande pusselbit i Eskilstunas arbete mot segregation och 
för samhällsgemenskap. 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast alla barns rätt till kultur, rätt till vila och fritid, 
rätt till lek och rekreation. Därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar för barn och 
ungdomar att delta aktivt i föreningslivet, både i kulturverksamheter och idrottsverksamheter. 
Socialdemokratins målsättning är att ingen flicka eller pojke ska behöva säga nej till att engagera 
sig i en förening. Vi vill göra en gemensam satsning med skola, förenings- och näringsliv för att 
nå alla flickor och pojkar med vad föreningsliv kan erbjuda ute i bostadsområdena. 

Vi behöver också sänka kostnader och andra trösklar för att alla barn och unga ska ges bra 
möjligheter att delta i idrott och kultur. 
 
Vi vill att arbetet med planeringen av ett kultur/kongresshus fortsätter tillsammans med 
näringslivet. Det skulle vara utvecklande för besöksnäringen och skulle skapa goda 
förutsättningar för en fast teaterensemble. 
 
Vi verkar för nationella och internationella arrangemang som kan sätta Eskilstuna på kartan. 
Melodifestival, Folk och kultur, motorsport på Gröndal, idrottsarrangemang på arena eller 
idrottsplats. 

 

 

• Fortsätta planeringen för ett kultur/kongresshus. 

• Inrätta ett kulturpris. 

• Förlänga kulturskolan till gymnasiet. 
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• Utveckla kulturen på landsbygden. 

• Vårda den kommunala offentliga konsten. 

• Kvalitetssäkra kommunens fritidsgårdar med kultur och idrott. 

• Säkerställa att föreningsstödet går till föreningar som stöder demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

 

• Ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att åtgärda behovet av fler fullstora 
inomhushallar och därvid arbeta för att fyra till fem nya hallar kan byggas.  

• Ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att bygga två nya fullstora fotbollshallar och en 
uppvärmd konstgräsplan vid Ekängen. 

• Utreda möjligheten att möjliggöra för konstfrusen is året om på någon av våra arenor. 

• Främja att tränare och ledare stöder läsning och skolans arbete. 

• Se förbättrad och nära samverkan mellan skola och idrott. 

• Att idrott och kultur ska ingå i arbetet med Trygga Unga. 

• Öka det kontanta stödet till idrotten mot ökat krav på lägre trösklar. 

• Gemensamt arbeta för att alla ungdomar i Eskilstuna ska engageras i en förening eller 
idrott. 

• Utveckla stödet till Fritidsbanken och uppmuntra medborgare och företag att stötta 
verksamheten. 

• Stötta e-sporten (elektronisk sport i virtuell miljö). 

• Arbeta jämställdhetsintegrerande och uppmuntra både flickor och pojkar till olika slags 
sporter. 

 
 
 
 

Corona- och klimatkrisen har visat att kommunens krisberedskap måste stärkas ytterligare. 

Ambitionen är att hushållen ska klara 72 timmar utan samhällets insats. För detta krävs utbildning 

och information. Ett antal kända trygghetspunkter dit invånare kan vända sig för information och 

hjälp ska inrättas. 

Hela vårt samhälle ska klara tre månaders angrepp. Kommunens lagerhållning av nödvändiga 

produkter ska stärkas, gärna i samverkan med regionen eller andra kommuner. Det gäller även 

behov av drivmedel och nödvatten. En ytterligare brandstation ska byggas i kommunen. 

Eskilstuna kommuns roll som logistiskt center i kris eller krig bör utredas. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska inarbetas överallt i den kommunala organisationen. 
Kommunens övningsverksamhet ihop med övriga samhället måste genomföras enligt planer.  
Arbetet måste fokusera mer på förebyggande insatser, exempelvis investeringar för 
översvämningar eller vattenbrist.  

Eskilstunas redan utvecklade arbete mot våld och terrorism ska fortsätta och förbättras. 

 
 



14 
 

• Genomföra en informationskampanj om 72 timmars krisberedskap. 

• Skapa ett kommunalt krisberedskapslager. 

• Göra fler risk- och sårbarhetsanalyser med klimatperspektiv. 

• Inrätta ett antal kända trygghetspunkter dit invånare kan vända sig för information och 

hjälp. 

• Bygga ytterligare en brandstation.  

 
 
 
 

Eskilstuna Kommun har genomgått flera ekonomiska kriser och nyligen en dödlig viruskris. Varje 
gång har människor drabbats av arbetslöshet och ekonomin i kommunen har utsatts för tunga 
påfrestningar. 
 
För att möta kriser och samtidigt kunna bygga ut välfärden i takt med befolkningen och 
förändringar i omvärlden krävs en välskött ekonomi med reserver. Vi ser också att en kommande 
regering måste tillföra kommunerna kraftfulla resurser om vi ska klara välfärden.  
 
Kommunalskatten bör prövas varje år. De kommande åren bör det främsta målet vara att 
undvika skattehöjning. En skattesänkning gynnar de sämst ställda och ökar konsumtionen men 
påverkar samtidigt välfärden och bör prövas mot formeln: gärna sänkt kommunalskatt, men först 
en ekonomi i balans och en fungerande välfärd.  
 
Socialdemokratins bästa sätt att öka skatteintäkterna är att fler kommer i jobb. Om de 7 500 
arbetslösa i Eskilstuna får ett arbete ökar skatteinkomsterna samtidigt som utgifterna minskar. 
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 6 miljarder till 

kommunens verksamhet. Största delen går till barn, äldre och de med störst behov. Det är så 

ojämlikheter utjämnas och möjligheter till goda liv för människor skapas. 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 

kommunen och behoven i välfärden. 

• Att den kommunala ekonomin ska styras utifrån principen om att varje förslösad 

skattekrona är en stöld. 

• För att finansiera framtida investeringar i skola, äldreomsorg etc. kan kommunal egendom 

som inte är kärnverksamhet behöva säljas. 
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Bilen är central i människors liv och hela vårt samhälle är byggt kring bilen. Bilen är en 

förutsättning för arbete, boende, fritid och frihet. Därför är det viktigt med smidiga och välskötta 

vägar, tillgängliga parkeringar och väl avvägda parkeringsavgifter. 

Samtidigt är förbränningen av bensin och diesel det hittills största hotet mot hela mänsklighetens 

framtid. Med fortsatt stigande temperatur kommer krig, svält och migration att öka till nivåer vi 

inte vill se. Lösningen är i första hand att byta bränsle. Socialdemokraterna vill i nära samarbete 

med medborgare, näringsliv och samhälle göra övergången till fossilfri smidig.  

Vi bygger ut infrastrukturen för elladdning, även i flerfamiljsområden, vi stöttar biogastillverkning 

i Eskilstuna och vi prioriterar de som går, cyklar och åker kollektivt, särskilt på korta sträckor för 

att ge plats i vägnätet och på parkeringar när bilen behövs bäst. Kollektivtrafiken byggs ut med 

fler busslinjer och ökad turtäthet. 

Flera trafiklösningar är på statlig väg och därför komplicerade att genomföra. 

Stålforsbron/tågöverfarten är en sådan fråga. Antingen måste tågen flyttas till Svealandsbanan så 

att den järnvägen kan avvecklas eller så behöver en övergång byggas. Under mandatperioden är 

ambitionen att en lösning ska beslutas. 

 

• Att fordonsprogrammet på gymnasiet ska utbilda i både dagens och morgondagens 

teknik.  

• Att kommunens energi- och miljörådgivare/ konsumentvägledning ska kunna ge goda råd 

om alternativa bränslen och visa på bilens hela kostnad med olika alternativ. 

• Att en strategi för laddning ska tas fram samt att hyresgäster och bostadsrättsägare ska ha 

möjlighet att ladda sitt fordon. 

• Underlätta för företag att bygga snabbladdplatser (mobilitetshubbar) med mat, toaletter 

och trivsam miljö vid genomfartsvägar. 

• Underlätta starten av elbilspooler, främst i flerfamiljsområden och för pensionärer. En 

sådan kan utgöra ett mervärde vid inflyttning i bostäder. 

• Aktivt verka för biogastillverkning liksom sträva efter vätgastillverkning. 

• Att antalet parkeringar i centrum/resecentrum blir fler. I synnerhet sådana längs gator 

som gör det enkelt att uträtta ärenden i stadskärnan, men också för boende och icke 

boende på kvällar och helger samt öppna upp fler gator för biltrafik. 

• Att avgiften för parkering ska stimulera ett levande centrum och underlätta betalning för 

parkering. 

• Bygga ett nytt resecentrum med pendlarparkeringar och utreda möjligheten att bygga p-

garage vid busstationen. 

• Att bekvämlighet och turtäthet i busstrafiken ska förbättras genom test av anropstrafik, i 

synnerhet på landsbygden. 

• Fortsätta utbyggnaden av kostnadsfri busstrafik, exempelvis genom utökade 

pensionärsresor på senare eftermiddagar och kvällstid och förmånliga priser för pendling. 

• Bygga ut kollektivtrafiken med ökad turtäthet och fler nya busslinjer. 
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• Samordna anslutning mellan olika transportslag för att kapa restider, särskilt mellan 

landsbygdsbussar och tågtrafik. 

• Säkra busshållplatser på landsbygden. 

• Att nätet med cykelbanor förbättras genom att koppla samman nätet och få det att 

ansluta väl till stadskärnan. 

• Se över möjligheten att bygga en cykelbana mellan stadskärnan och Kjula. 

• Göra trafiksituationen utanför Lagersbergsskolan tryggare.  

• Trimma trafiksystemet med ytterligare cirkulationsplatser. 

• Åtgärda trafiksituationen runt Mälarsjukhuset, skolorna och Strängnäsvägen. 

 

 

 

 

Bostaden är grunden för ett liv i trygghet. I Eskilstuna har vi idag en bostadsmarknad som har 

frisknat till. Det byggs i hög takt. Lärdomar från förr är att aldrig tillåta segregerade stadsdelar 

igen. Baksidan med dagens byggande är allt högre bostadspriser och att skillnaden mellan ägt och 

hyrt ökat dramatiskt.  

Den som har minst resurser är hänvisad till hyresrätten. Ofta är hyresrätten en dyr boendeform, 

med ibland sämre standard, mer otrygghet och där den värdeökning som skapas över tid tillfaller 

någon annan. Vi behöver utveckla en sorts ”egna hem” för vår tid. Här borde Eskilstuna 

kommun hitta vägar att gå före.  

När stadsdelar och bostäder renoveras ska det göras så att hyran ökar så lite som möjligt. 

Energieffektivitet och sunda materialval ska vara standard. Att så långt det är möjligt bygga i 

svenskt trä ska vara en självklarhet.  

Ungdomar ska kunna flytta hemifrån. Äldre ska kunna sälja villan. De som vill dela på sig i en 

relation ska inte tvingas bo kvar. Inte heller ska trångboddhet och segregation eller fusk med 

kontrakt och offentliga stöd samt utnyttjande av människor accepteras på bostadsmarknaden.  

Eskilstuna är en universitetsstad. Stora etableringar av nya företag och befintliga företag som 

växer kräver tillgång på kompetens. En bostadspolitik som bejakar en sådan utveckling är därför 

avgörande med framväxten av attraktiva och blandade stadsdelar i kommunens olika delar. 

 

• Att Eskilstuna ska bygga ungdomslägenheter, trygghetsbostäder och särskilda boenden 
för de olika målgruppernas behov.   

• Att energi och klimat ska ingå från start i all planering av byggande i Eskilstuna där 
klimatvänliga material, god isolering, laddplatser och solpaneler ska vara norm. 

• Skapa attraktiva nya områden för villor och radhus så att barnfamiljer ska kunna växa och 
nya får möjlighet att flytta till Eskilstuna. 

• Med en aktiv bostadspolitik motverka ökad segregation, trångboddhet och arbetslöshet 
varvid inkomstkrav och begränsningar i antal boende per lägenhet är sådana metoder.  
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• Att alla bostadsområden präglas av hållbart och energieffektivt byggande, trygghetsfokus 
och att normen i en stadsdel ska vara gemenskap, ansvarstagande och arbete. 

• Att kommunen gör en avsiktsförklaring med privata hyresvärdar för att renovera och 
trygghetssäkra stadsdelarna i samverkan med de boende. Allmännyttan ska självklart ingå 
och gå före i detta arbete. 

• Att allmännyttans storlek i relation till övrigt hyresrättsbestånd ska vara huvudsak 
oförändrad över tid. 

• Ge medborgarna större möjlighet att odla själva och göra ängar av gräsmark. 

• Verka för att blandade upplåtelseformer ska vara normen i alla nybyggnadsområden. 
 
 
 
 

Vi Socialdemokrater vill att hela kommunen ska leva. Vi vill att kvinnor och män i alla åldrar ska 
ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att leva, bo och verka i vår kommun, så även 
på landsbygden.  

En levande landsbygd förutsätter att olika typer av samhällsservice sträcker sig utanför 
kommunens mest centrala delar. Kommunikation som möjliggör både fysiskt resande och digital 
kommunikation måste finnas och vara pålitlig. Livaktiga och fungerande skolor och möjligheten 
för äldre att bo i trygghetsboenden eller liknande likaså.  För att möta efterfrågan och skapa en 
beredskap för befolkningsökning är det också viktigt att ha tillgång till olika boendeformer.   

Ett livskraftigt lokalt baserat företagande är en annan viktig förutsättning för en levande 
landsbygd och för hela kommunens utveckling. Tillsammans med berörda myndigheter, den 
privata sektorn och föreningslivet vill vi skapa förutsättningar för en livskraftig utveckling utifrån 
landsbygdens förutsättningar.  

Vi tror att fasta servicepunkter skulle skapa ett mervärde för boende och verksamma på 
landsbygden. Genom att stärka samverkan mellan offentlig och kommersiell service skulle vi via 
dessa servicepunkter ge invånarna tillgång till trygga, utvecklande, jämställda och kreativa 
mötesplatser. 

Det är av yttersta vikt att offentlig och kommersiell service kan mötas och samverka på 
landsbygd och på så vis stärka lokalsamhället. För en jämställd landsbygd är en väl fungerande 
service och infrastruktur en förutsättning. Vi behöver svara upp mot initiativ som det lokala 
engagemanget skapat, främst genom delaktighet och inflytande. Kommunen ska ha en aktiv roll i 
den kontinuerliga dialog som sker mellan myndigheter och de som bor, verkar och lever på 
landsbygd. Genom ett bra samarbete och en god dialog ökar möjligheterna att skapa delaktighet 
och engagemang på orten.  

 

• Möjliggöra för byggande och boendeväxling på landsbygden. 

• Verka för en smidig kommunal hantering för att anlägga vatten, avlopp och elförsörjning. 

• Göra det lättare med studie- och arbetspendling. 

• Verka för fungerande och väl underhållna vägar. 

• Anlägga cykelbanor mellan strategiska platser. 
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• Verka för fungerande telefoni och ett väl utbyggt bredband. 

• Att storskalig avverkning av kommunens skog bör undvikas för att underlätta för 
rekreation och friluftsliv.   

• Gräva igen ”krondiken” där så är möjligt för att återfukta skogen, minska 
koldioxidutsläpp från torvmarker och återställa vattnets naturliga kretslopp. 

• Bevara åkermarken vi har och utveckla försörjningen av närproducerad mat. 

• Möjliggöra upphandling av lokalt producerad och lagad mat i kommunens egna 
verksamheter. 

• Möjliggöra servicepunkter och obemannade butiker på landsbygden – Resurser i form av 
lokaler och annan teknologi delas och användas för olika behov olika tider 

• Samverka i lokala aktiviteter/initiativ - Genom samverkan med föreningslivet kan 
kommunen möjliggöra för lokala föreningsråd/ byalag/samverkansföreningar i alla 
landsbygder att skapa en plattform för lokal demokrati och landsbygdsutveckling i sin 
bygd. 
 
 
 
 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma makt att utforma 
sina liv i samhället. Könstillhörighet ska inte vara ett hinder för att kunna ha inflytande i 
samhället och över sitt liv, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Alla 
medborgare i Eskilstuna ska ha samma förutsättningar att forma sitt liv, fritt från diskriminering 
och våld. Vi tar kampen för alla människors frihet. 

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. 

Hedersförtryck begränsar människors mänskliga fri- och rättigheter och är en jämställdhetsfråga. 
Detta är inget vi tolererar som socialdemokrater. Alla människor har rätt att forma och leva sina 
liv i frihet. Parallella samhällen som hederskulturen skapar är inget som hör hemma i Sverige. 
Sverige är en stark stat med demokrati som grund, där vi har byggt en tradition av att tillit till våra 
myndigheter är viktig, men inget som vi kan ta för givet. Därför ska arbetet emot hederskultur 
intensifieras i kommunen. 

 

• Att jämställdhetsarbetet sker på alla nivåer i kommunen, och det är förtroendevalda och 
chefer på alla nivåer som ansvarar för arbetet med jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. 

• Skapa en jämställd utbildning inom hela utbildningssystemet i kommunens verksamheter.  

• Att jämställdhetsperspektivet alltid finns med som en del i det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. 

• Att det våldsförebyggande arbetet systematiseras och utvecklas. 
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• Säkerställa att kvinnor och män får del av vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och 
näringslivsstöd på lika villkor med målet att kunna försörja sig själva genom betalt arbete 
eller företagande. 

• Skapa en jämställd hälsa. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

• Skapa en jämställd äldreomsorg.  

• Säkerställa att föreningslivet får ett stöd som fördelas på ett jämställt sätt. 

• Att arbetet mot våld i nära relationer, därtill hedersrelaterat våld och förtryck, prioriteras.  

• Att elevhälsan och trygghetsteam på skolan ska vid startsamtal lyfta frågor kring 
hederskultur, begränsningar av skolundervisning som sker på grund av religion, politik 
eller annan livsåskådning. Rektorer har ett ansvar att säkra att ingen elev i skolan hindras 
från vissa aktiviteter på skolan pga. hederskultur. 

• Att skolornas elevenkäter infattar frågor rörande hedersvåld och förtryck för att kartlägga 
problembilden på skolenhetsnivå. 

• Öka de kunskapshöjande insatser för kommunens anställda för att upptäcka och arbeta 
emot hederskultur. 

• Att handlingsplan emot hederskultur ska uppdateras och utvärderas varje år för att på så 
vis mäta resultatet av arbetet i kommunen. 

• Att kommunen inte ska medverka till ojämlikhet vid utbetalning av stöd till familjer. 
 
 
 
 

Integration är ett komplext begrepp. Att inte vara integrerad, eller en i allt väsentligt deltagande 
part i samhällslivet i stort, kan bero på många saker. Ett av de största skälen till bristande 
integration är att vara född i ett annat land och det är för allt för många svårt att ta sig in i 
samhällets olika delar. Det är ett stort bekymmer som skapar många negativa konsekvenser. 

Orsakerna till brister finns nästan alltid att finna i hur samhället är organiserat. Men självfallet har 
individen ett eget ansvar vilandes på sina axlar. I ett samhälle som Sverige och Eskilstuna är 
utbildning och jobb centralt. Då frigör du dig själv men kan också bidra till samhällsbygget. Alla 
förväntas göra sitt yttersta för att vara en del av detta. Det är som ett kontrakt mellan oss som 
lever i Eskilstuna. 

Svenska språket är centralt. Kan man inte göra sig själv förstådd eller förstå andra och sin 

omgivning blir man begränsad i sina möjligheter att delta i det. Att inte behärska språket ger 

också en utsatthet i att vara beroende av någon annans tolkning. Att själv kunna ta del av viktig 

samhällsinformation är en förutsättning för ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle. 

 

Ett jobb och en bostad är mycket avgörande för att lyckas med att låta sig integreras. Men 

integration handlar inte enbart om att en person har fått ett arbete, en bostad och lärt sig det 

svenska språket. Det handlar även om vilka värderingar man har och viljan att vara en del av vårt 

samhälle. För att vi ska kunna leva tillsammans i Sverige, på lika villkor med jämställdhet som 

grund och respekt för vår demokrati där vi följer våra gemensamma lagar, behöver man inse att 

värderingarna i allt väsentligt styr huruvida man blir integrerad eller inte.   
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Trångboddhet, arbetslöshet, sociala skillnader, otrygghet och skolsegregation är konsekvenser på 
den integrationsskuld som byggts upp under många år. Om det åtagandet ska kunna fullgöras 
krävs både förändringar i lagar på nationell nivå, bättre fördelning av ansvar mellan kommuner 
och stora insatser från såväl samhälle som individ.  

Utöver den enskildes ansvar för integrering behövs också ett samhälleligt ansvar som i grunden 
syftar till att låta var och en leva sitt liv i Eskilstuna under en ömsesidig samhällsgemenskap. 
Därför behöver viktiga solidariska verksamheter såsom Brobygget ges fortsatta möjligheter att 
verka och volontärer uppmuntras att medverka för att bidra till denna samhällsgemenskap. 

 

• Att Eskilstunas flyktingmottagande läggs på en nivå som inte bidrar till arbetslöshet, 
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. 

• Att EBO avskaffas och att personer är under statens omsorg tills den dag man arbetar 
och försörjer sig själv. 

• Att spårbyten mellan arbetskrafts och asylsökande omöjliggörs samt att 
arbetskraftsinvandring kopplas till bristyrken med krav på kollektivavtal.  

• I Sverige ska kvinnor delta fullt ut i arbetslivet och barnen ska rustas för utbildning i 
förskolan. Socialdemokraterna tar därför avstånd från vårdnadsbidraget som innebär 
stora passiva bidrag varje månad till i huvudsak utrikesfödda kvinnor vars barn inte 
integreras. 

• Fortsätta med insatser som bryter segregationen genom att i kommunens bostäder, såväl 
som i samarbete med privata hyresvärdar, motverka trångboddhet. 

• Ha en gemensam avsiktsförklaring med de privata ägarna och kommunen om en 
gemensam plan för hur stadsdelarna ska utvecklas positivt, bli tryggare och mer 
trivsamma. Inga prioriterade eller utsatta områden enligt polisens karta ska finnas i 
Eskilstuna. 

• Att upptagningsområden för de prioriterade stadsdelarna ska vägas in när nya skolor 
byggs så att dess barn inte koncentreras till vissa enskilda skolor. 

• Att ett program för att ge en adekvat utbildning för hur Sverige och Eskilstuna fungerar 
utifrån lagar, regler, normer och värderingar ska tas fram och aktivt erbjuds med krav på 
deltagande för nyanlända, elever på SFI, föräldrar och andra målgrupper där det behövs. 

• Att i samverkan med bildningsförbund och privata utbildningsanordnare erbjuda 
möjligheter för den breda allmänheten att stärka kunskaperna i svenska språket. 

 


