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TILLSAMMANS GÖR VI TORSHÄLLA BÄTTRE
Du har nu i din hand våra prioriteringar och ställningstaganden inför nästa 
mandatperiod. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa detta och gör samma val som vi 
gjort.

Alla medborgare i Eskilstuna ska ha samma förutsättningar att forma sitt liv, fritt 
från diskriminering och våld. Vi socialdemokrater tror på alla människors lika  
värde och arbetar för att nå ett jämlikt och jämställt samhälle. 
Vår stad ska vila på en samhällsgemenskap mellan människor grundat i att göra 
sin plikt 

Vi socialdemokrater arbetar för att vi tillsammans utvecklar vår samhällsmodell. 
Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och schysta  
villkor går hand i hand. Sverige, Eskilstuna och Torshälla ska vara föregångare.
För oss socialdemokrater är det viktigt att Torshälla har en egen nämnd. Vi ser 
det som en förutsättning att ta tillvara Torshällabornas intressen på bästa sätt. Vi 
vill fortsätta att tillvarata de möjligheter till samordning denna närhet ger.
Dagens medborgardialog som funnits i mer än 20 år skall fortsätta att utvecklas, 
för att fler Torshällabor skall kunna träffas och samtala med sina politiker. Vi ska 
även fortsätta att utveckla arbetet med servicen till det finska förvaltnings- 
området och den finska minoriteten.

Den 11 september avgör du Sveriges väg in i framtiden!

FORTSATT UTVECKLING AV TORSHÄLLA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Socialdemokraterna vill fortsätta bygga nya förskolor, grundskolor och gymnasier 
för att minska gruppstorlekar, anpassa till modern pedagogik och ge personal 
och elever en god arbetsmiljö. 

• Vi vill fortsätta att utveckla Torshällas skolor så att alla flickor och pojkar  
lämnar högstadiet med godkänt i alla ämnen. 

• Vi vill också säkerställa att alla pojkar och flickor får det stöd och den hjälp de 
behöver för att stärka sina kunskaper utifrån individuella behov. 

• Det är viktigt att satsa på förskolan genom färre barn per vuxen och mindre 
grupper. Det är i förskolan grunden läggs för framtida studier. Barnen är vår 
framtid.

• I Torshälla byggs förskolan ut och i augusti 2022 kommer  
inflyttning att ske i Starens nya lokaler.
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EN TRYGG OCH AKTIV ÅLDERDOM
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. 

• För oss socialdemokrater är det oerhört angeläget att det byggs ett nytt 
äldreboende i Torshälla och under mandatperioden kommer äldreboendet  
”Gillet” att byggas.

• Vi socialdemokrater kommer att fortsätta satsa på att utveckla hemvård och 
demensboende så att alla som är i behov av vår hjälp får den på ett värdigt 
och bra sätt.

• Vi vill 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 

• Satsningen på finskspråkiga avdelningar fortsätter att utvecklas. Vi vet att det 
i Torshälla bor många kvinnor och män som är invandrade finländare som 
behöver denna service på ålderns höst.

• Vi vill också verka för boendeformer för äldre med service som ger trygghet.
• Vi ska satsa för att bryta ensamhet genom att upplåta lokaler kostnadsfritt till  

pensionärsorganisationer samt i övrigt stödja och uppmuntra föreningslivets 
verksamhet 

ORTSUTVECKLING OCH NÄRINGSPOLITIK
Ett fortsatt bostadsbyggande i Torshälla är av största vikt för att orten skall  
fortsätta att utvecklas. Vi ska tillsammans se till att Torshälla är en trygg och  
trivsam ort att leva och bo i.

• Under de närmaste åren kommer fler bostäder att byggas. Både hyresrätter, 
villor och trygghetsboenden. 

• En fortsatt upprustning av hamnen, åstråket och Krusgårdsområdet skall  
fortsätta och cykelbana till Solvik ska byggas.

• Vi vill verka för att upphandlingar till kommunens verksamhet i största möjliga 
mån gynnar våra lokala företag och producenter. 

• A-verkstaden ska utvecklas i samverkan med näringslivet.
• I samverkan med kommunens näringslivskontor bör vi jobba för och  

tillsammans med alla företag i Torshälla.
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ALLA SKA HA ETT JOBB ATT GÅ TILL
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 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 in- 
flytande över det egna arbetet är grundläggande. Det ska löna sig att arbeta och 
det ska gå att leva på sin lön.
Vi är tydliga med att individen har ett ansvar för sin situation men vi vill också 
fortsatt se till att samhället erbjuder tillgång till utbildning, att stöd och insatser 
ges för att individer ska kunna rusta sig själva för arbetsmarknadens krav
Nyckeln till integration i samhället stavas arbete 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. 

• Vi vill fortsätta utveckla och ta fram fler yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar 
som leder till arbete.

• Ge skolungdomar en grundläggande kunskap om den svenska arbets- 
marknaden 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. 

KULTUR OCH FRITID
Kultur och föreningsliv har en särskilt viktig roll i främjandet av en  
samhällsgemenskap. Torshälla upplevs av många som en kulturstad vilket är 
mycket glädjande. Vi vill fortsätta att ge förutsättningar för fortsatt kultur- 
utveckling i samverkan med allmänheten och föreningslivet och se till att fritids- 
möjligheterna utvecklas. 

• Som exempel på viktiga områden kan nämnas spontanidrottsplatsen vid 
Krusgården, motionsspår, sommartorget, skulpturparken, Konstrundan och 
Torshälla marknad.

• Torshällas bibliotek har som första bibliotek i kommunen infört ”meröppet” 
vilket innebär att de invånare som har bibliotekskort har tillgång till att låna 
böcker mm även då biblioteket är obemannat.

• En upprustning och modernisering av hela området i och runt Torsharg  
kommer att ske.

• Motionsspår och friluftsområden i Torshälla ska hålla en god standard.
• Vi socialdemokrater vill fortsätta investera i kultur och fritidssatsningar.  

Paviljongen på Holmberget kommer att vara en mötesplats för såväl ungdo-
mar som äldre.


