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1. Vision 
Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle i vilket alla människor har goda 
livsvillkor. En vitaliserad demokrati, en stärkt solidaritet och goda kunskaper ser vi 
som förutsättningar för detta.  
 
Vår vision är ett Eskilstuna vars invånare ges möjlighet att försörja sig själva. Vi tror 
på människans vilja och förmåga att ta eget ansvar och att genom kreativitet själv 
forma sitt liv. Vi vill se en kommun som genom att erbjuda rätt verktyg bidrar till att 
människor utvecklas utifrån sin fulla potential, vilket också leder till att kommunen 
utvecklas på ett positivt sätt. 
 
Vårt Eskilstuna är inkluderande, och kännetecknas av gemenskap och respekt för 
människors olikheter. Olika former av diskriminering eller positiv särbehandling på 
grund av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religiös åsikt, politisk åsikt 
eller etnicitet finns det inte plats för i vår vision. Vi är alla individer med samma 
rättigheter och skyldigheter och ska bemötas som just individer, inte som tillhörande 
ett kollektiv. Vår vision är att alla känner trygghet, har en meningsfull fritid och 
erbjuds umgänge med andra människor. I vårt Eskilstuna har isolering, utanförskap, 
rädsla, kriminalitet och motsättningar upphört. 
 
Vi vill att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och att barnen ges möjlighet att på 
ett naturligt sätt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Viktigast av allt är 
relationen till föräldrarna. I vårt Eskilstuna vill vi se att barn och föräldrar ges större 
möjlighet att få tid med varandra, speciellt under barnens första år då den 
grundläggande tryggheten växer fram. Även förskola och skola har en mycket viktig 
roll för barnens utveckling och uppfostran, och måste därför hålla en god kvalitet. I 
vår vision förbereder förskolan och skolan barnen på vuxenlivet genom att förse dem 
med viktiga verktyg såsom empati och respekt för andra individer, ett demokratiskt 
förhållningssätt, ämneskunskaper, fritt och kritiskt tänkande och lust till ett livslångt 
lärande.  
 
De som idag är på sin ålders höst har byggt upp det samhälle som vi som är yngre 
lever i. De har gett oss livet, gett oss kärlek och uppfostran, byggt upp vårt 
välfärdssamhälle. I vår vision visar vi vår uppskattning för allt som den äldre 
generationen gjort för oss, genom att erbjuda en i alla avseenden värdig och 
meningsfull ålderdom.  
 
Det Eskilstuna som finns i vår vision är en kommun som minns sin historia och 
förmedlar kunskapen om det som en gång varit till de som bor i staden idag. Både det 
svenska och det lokala kulturarvet främjas genom aktiva insatser. 
 
Vår vision är en kommun där medvetenheten om miljöns sårbarhet och respekt för 
djur och natur återspeglas i all verksamhet. I vårt Eskilstuna skyddar vi värdefulla 
naturområden, vi gör vårt bästa för att skona miljön från föroreningar och gifter. Vi 
arbetar aktivt för att hindra djurs lidande, vi värnar en levande landsbygd och 
bevarar det öppna kulturlandskapet och alla dess arter.  
 
En kommun som uppmuntrar till ett aktivt och rörligt liv är en del av vår vision. Ett 
sådant uppmuntrande kräver dock att kommunen dels erbjuder en mångfald av 
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aktiviteter, men också att den ger ett tryggt och välvårdat intryck som lockar och gör 
att människor gärna lämnar hemmet. I vår vision är staden därför fri från skräp, 
klotter och annan skadegörelse, brottsligheten har reducerats kraftigt och det finns 
gott om lättillgängliga aktiviteter för alla.  
 

2. Budget med satsningar och prioriteringar 
Vi utgår i vårt förslag från samma förutsättningar, samma driftsramar och samma 
skattesats som finns i majoritetens Årsplan 2011 och Komplettering av Årsplan 2011. 
Generellt gäller att det är av största vikt för arbetet inom hela kommunens 
verksamhet att administrativa kostnader hålls så låga som möjligt, och att 
ekonomiska medel istället läggs på att öka kvaliteten i verksamheten. Kommunen ska 
vidare i all sin verksamhet ta hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbeta för att bidra 
till uppnåendet av de nationella miljömålen. Vi motsätter oss förnyade avtal om 
flyktingmottagande då Eskilstuna i dagsläget är en starkt segregerad stad med hög 
arbetslöshet och höga kostnader för försörjningsstöd. Vi vill ersätta 
integrationsarbetet med assimileringsarbete, och motsätter oss därmed alla former av 
mer eller mindre kostsamma integrationsåtgärder som innebär att man gör skillnad 
på människor utifrån etnicitet genom positiv särbehandling eller genom att stödja 
olika verksamheter som enbart riktar sig till människor med invandrarbakgrund och 
inte erbjuds alla. Undantaget är SFI, då en förutsättning för att kunna delta aktivt i 
samhällslivet är att kunna kommunicera på god svenska.  
 
Många av de förändringar som vi vill se inom kommunens verksamhet påverkar inte 
ekonomin, utan handlar enbart om hur man arbetar i den dagliga verksamheten. 
Sådana förändringar nämns därför inte i budgeten utan finns att läsa i vårt lokala 
partiprogram. 
 
För varje nämnd, för kommunstyrelsen och för Eskilstuna Kommunföretag AB anger 
vi i följande text de ekonomiska satsningar och prioriteringar som bör göras.  
 

2.1. Kommunstyrelsen 
Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska 
vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytandet ska uppmuntras genom att 
kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt viktiga och 
övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller 
undersökningar. 
 
Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en 
vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att 
det förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism, samt för hanteringen 
av hot mot förtroendevalda, snarast ska kunna påbörjas. 
 
För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och 
rimlig hyra utredas. Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att 
gynna centrumhandeln. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv 
och föreningar samverkar aktivt för att förebygga brott. 
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Kommunstyrelsen ska ansvara för att det anordnas kurser i självförsvar. Kurserna 
ska riktas till alla som upplever att de har behov av att delta, men en extra satsning 
bör göras i syfte att hjälpa kvinnor att kunna värja sig vid överfallsvåldtäkter. 
 
En handlingsplan för att säkerställa att kvinnor som drabbats av våld, sexualiserat 
våld eller andra former av kvinnofridskränkningar ges ett värdigt och stöttande 
bemötande ska finnas och omsättas i praktisk handling.  
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en handlingsplan speciellt inriktad på 
att aktivt motarbeta alla former av hedersrelaterat våld. Handlingsplanen ska 
omsättas i praktisk handling. 
 
Ett handikappolitiskt handlingsprogram ska finnas, och dess innehåll ska beaktas och 
efterlevas inom all verksamhet i kommunen. 
 
Kommunal information och service till kommunens invånare bör endast ges på 
svenska. Restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar. 
 
Kommunstyrelsen ska arbeta för att ett kommunalt återvandringsbidrag införs och 
även inrätta en tjänst som kommunal återvandringshandläggare. Handläggarens 
uppgift ska vara att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de återvändandes 
situation under den första tiden i hemlandet, samt motverka fusk med 
återvandringsbidrag. Kommunstyrelsen ska även ansvara för att invandrare, som 
förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och kunskaper anpassade efter 
förutsättningar och behov i hemlandet. 
 
Områden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta bör patrulleras av 
ordningsvakter och vid behov också förses med kameraövervakning. 
Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. 
 

2.2. Arbetsmarknads – och familjenämnden 
NyföretagarCentrum bör marknadsföras bättre i den dagliga verksamheten i syfte att 
erbjuda stöd och vägledning åt fler människor som funderar på att starta eget företag. 
 
Möjligheten till att i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och 
utbildningsanordnare införa kortvariga, marknadsanpassade utbildningar ska 
utredas. Syftet är att utbildningarna ska leda till att fler får arbete samtidigt som 
näringslivets behov av kompetent arbetskraft tillgodoses relativt snart när behov 
uppstår. 
 
Studenter ska kunna erbjudas praktik och helst också feriearbete i den kommunala 
verksamheten. 
 
Svenska för invandrare (SFI) behöver ses över i syfte att garantera undervisning av 
god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas 
vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen. 
 
Vuxenutbildningen ska erbjuda plats till alla som är i behov av att komplettera sina 
tidigare studier för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 
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Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan 
undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande 
utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation. 
 
Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl 
utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. 
 
I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer. Det bör ses över vilka åtgärder 
som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.  
 
Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, ska missbruk och 
ungdomsbrottslighet förebyggas. 
 
Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan 
kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett 
externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. 
För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för 
att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov. 
 

2.3. Barn – och utbildningsnämnden 
Fler lärare ska anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed 
underlätta individualiserad undervisning. Genom en satsning på fler vuxna i skolan 
exempelvis i form av klassmorfar, kamratstödjare och kuratorer ökar lärarnas 
möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att upptäcka och 
ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld. 
 
Jourstuga samt resursskola skall finnas för stökiga elever som hindrar 
undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö. 
 
Kommunen ska genom att utöva påtryckningar på riksdagen sträva efter att avskaffa 
skattefinansierad modersmålsundervisning. Istället ska hjälp med läxläsning 
erbjudas åt alla elever som har behov av det. Sommarskola ska erbjudas elever som 
av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen. 
 
Svensk samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. 
 
Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 
 
Elever och föräldrar ska erbjudas goda möjligheter att välja skola och skolform, dock 
skall kommunen inte tillåta etablering av friskolor som har en segregerande effekt. 
 
Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas. Detta genom att uppmuntra 
alternativa driftsformer inom barnomsorgen, och genom att öka föräldrarnas 
möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och profileringar. 
 
Kommunen ska införa vårdnadsbidrag, motsvarande kommunens kostnad för ett 
förskolebarn, för att göra det möjligt för fler föräldrar att själva ta hand om sina barn 
och därmed få mer tid tillsammans med dem. 
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Långt ifrån alla föräldrar jobbar dagtid, och många har långa pendlingsavstånd 
dagligen. Barnomsorgen måste i högre utsträckning än idag anpassas till detta så att 
det blir lättare att förena heltidsarbete, även på obekväm arbetstid, med föräldraskap. 
 
Barngrupperna är idag överlag alldeles för stora i förhållande till antalet personal. En 
satsning på färre antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får 
den omsorg som de behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt 
är också att barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och 
ljudnivå. 
 
Modersmålsträning i förskolan leder alltför lätt till en känsla av utanförskap, av att 
vara annorlunda än de barn som har svenska som modersmål och därför inte deltar i 
särskild språkundervisning. Därför bör skattefinansierad modersmålsträning i 
förskolan avvecklas. 
 

2.4. Vuxennämnden 
Inom vård och omsorg ska kvalitet alltid gå före pris vid upphandling. Människors 
välmående är högsta prioritet. 
 
Det ska inom kommunen finnas god beredskap att erbjuda äldre par ett gemensamt 
boende när den ena är i behov av vård. Vi vill införa en lokal parboendegaranti i 
väntan på att riksdagen lagstiftar om en sådan garanti. 
 
Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov ska 
en utbyggnad ske. 
 
Plats på särskilt boende bör erbjudas alla äldre över 85 år utan föregående 
biståndsbedömning. 
 
Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och 
näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. 
 
Hemtjänst ska tilldelas i form av tid. I denna tid ska ingå vissa fastställda uppgifter, 
dock ska tiden vara så pass väl tilltagen att uppgifterna kan utföras ordentligt och det 
dessutom finns möjlighet till viss social samvaro i syfte att bryta isolering. 
 
Kommunen ska utreda om behov finns av en så kallad fixartjänst, det vill säga 
anställa personal som ska hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet. 
På så sätt kan exempelvis onödiga fallolyckor undvikas.  
 
Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för alla pensionärer. 
 
Vid behov ska äldre erbjudas hemrehabilitering. 
 
Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. 
 
Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt 
med vårdinrättningar och myndigheter. 
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Kommunen ska erbjuda meningsfulla aktiviteter av varierande slag för äldre i syfte 
att motverka isolering. Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska 
utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som till exempel att följa 
med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna 
samt sitta ned och prata, hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna 
verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en 
insats kan vända sig för vägledning och utbildning. 
 
En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer 
som målgrupp. 
 
Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för 
människor med olika funktionshinder. 
 
Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare. 
 
Kommunen ska genom informationskampanjer utöva påtryckningar på privata 
aktörer att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder. 
 
I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen 
erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning. 
 

2.5. Kultur - och fritidsnämnden 
Kulturarvsfrämjande arbete ska premieras och stöd ska ges till kulturarvsfrämjande 
verksamhet genom inrättandet av en särskild kulturarvsfond. 
 
Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas. 
 
Stödet till vuxenkultur bör sänkas. 
 
Kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. 
 
Den kommunala musikskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och 
lokala kulturarvet. 
 
Kommunens ungdomar ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning. Detta sker 
förslagsvis genom att starta fler fritidsgårdar, ungdomscaféer och liknande, då 
meningsfull sysselsättning är en viktig faktor för att motarbeta att ungdomar dras in i 
missbruk och kriminalitet. 
 
Gemensamma aktiviteter för alla boende bör finnas i så många bostadsområden som 
möjligt. 
 
Idrotts- och föreningslivet ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud på 
fritidssysselsättningar. 
 
Det ska finnas goda förutsättningar för spontanidrott, genom att exempelvis ordna 
fotbolls – och basketplaner i större bostadsområden, samt genom att året runt 
erbjuda motionsspår av varierande längd för promenad och löpning i kommunens 
naturområden. 
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2.6. Stadsbyggnadsnämnden 
Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet, närhet till 
central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas 
vid planeringen av nya bostadsområden. Gröna ytor och naturliknande miljöer ska 
vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden, vilket ska beaktas vid all 
nybyggnation. Stor hänsyn ska vid all nybyggnation också tas till det lokala 
ekosystemet. 
 
Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om 
de boende så önskar. 
 
Bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt 
prioriterat. 
 
Trafikbuller och utsläpp ska motverkas i möjligaste mån. 
 
Kollektivtrafikens avgångar inom tätorten behöver ses över för att komma ifrån 
problemet med överfulla bussar. Tätare avgångar ska vid behov erbjudas. Det bör 
också utredas hur kommunen ska kunna bidra till att underlätta samåkning för 
arbetspendlare. 
 
Stadsvicevärdar ska finnas, vars uppgift ska vara att rapportera om och se till att 
nedskräpning, skadegörelse och klotter åtgärdas. 
 
Klotter ska inte finnas i stadsbilden, varför det är viktigt att sanering alltid utförs så 
fort som möjligt efter att klotter upptäcks. Kommunen ska alltid, när detta är möjligt, 
kräva ersättning för klottersanering. 
 
För att hålla kommunens gator så fria som möjligt från skräp behöver antalet 
skräpbehållare ökas. Det är inte acceptabelt att det på sina håll är kilometersträckor 
mellan behållarna. På många platser behövs även askkoppar för att undvika att 
fimpar slängs på marken. 
 
Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska fortsätta så att den omfattar kommunens alla 
delar. 
 

2.7. Miljönämnden 
Kommunen ska sträva efter att så stor del som möjligt av den totala 
energiförbrukningen ska vara producerad från förnyelsebara energikällor. 
 
För att minska energianvändningen i bostäder och lokaler bör en översyn göras för 
att hitta möjligheter till effektivare energiutnyttjande. Man bör exempelvis se över 
möjligheterna att tilläggsisolera äldre byggnader för att minska behovet av 
uppvärmning. 
 
Kommunens egna fordon bör köras på icke-fossila bränslen. 
 
Energirådgivning ska tillhandahållas av kommunen. 
 
Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta. 
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Kommunen ska kontinuerligt inventera och riskbedöma de kemiska ämnen och 
produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen 
och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är 
dyrare. 
 
Kommunen ska fortsätta det långt gångna arbetet med att hitta förorenade områden 
och planera för sanering. 
 
Kommunen ska eftersträva att inhandla närproducerade livsmedel i största möjliga 
utsträckning. 
 
Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av 
miljöeffekter, lämpligen genom en livscykelanalys, först utföras. 
 
Uppförande av enskilda vindkraftverk bör uppmuntras och stödjas. 
 
Tillräckliga resurser ska avsättas för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen 
följs. 
 

2.8. Torshälla Stads Nämnd 
I Torshälla stads nämnd vill vi se att prioriteringar görs enligt samma direktiv som 
för motsvarande nämnd gällande resten av kommunen. Vi vill också prioritera stöd 
till Torshällas egna, unika kulturarv. 
 

2.9. Eskilstuna Kommunföretag AB 
Eskilstuna Kommunföretag ska förbereda för en försäljning av Parken Zoo till en 
privat aktör som kan förvalta verksamheten på ett bättre sätt. 
 
Eskilstuna Kommunfastigheter ska tillhandahålla hyresrätter i varierande storlek 
efter behov. Hyresrätterna ska hålla en bra standard och ha rimliga hyror. 
 
Eskilstuna Energi – och Miljö bör underlätta källsortering och återvinning i alla 
kommunens områden, så att invånarna stimuleras att ta ansvar. Detta bör ske i 
samverkan med privata fastighetsägare som ännu inte infört fullskalig källsortering 
för hyresgästerna. 
 
För att uppmuntra återvinning och hjälpa hyresgäster som saknar transportmöjlighet 
ska Eskilstuna Energi – och Miljö i samverkan med Eskilstuna Kommunfastigheter 
ansvara för att det uppförs bodar för grovsopor i alla kommunägda bostadsområden. 
Hyresgästerna ansvarar för att bära sina grovsopor till bodarna, och det som placeras 
där är fritt fram för övriga hyresgäster att ta med sig hem om de har behov av 
sakerna. 
 


