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Vår politik för ett bättre Eskilstuna. 
Eskilstuna är en kommun som har mycket att erbjuda. För både befolkningen och besökare i 
kommunen finns det gott om saker att uppleva och glädjas åt. Vid sidan av det positiva har de 
övriga partierna skapat stora utmaningar för framtiden. Arbetslösheten är hög, och alltför många 
människor är beroende av försörjningsstöd. En alarmerande hög andel av ungdomarna går ut 
grundskolan utan att ha uppnått målen i ett eller flera ämnen. Otryggheten är utbredd som en 
följd av den höga brottsligheten, och resulterar i att många är rädda för att gå ut under kvällstid. 
Kommunen har uppvisat brister när det gäller att kunna erbjuda lämpligt boende och god omsorg 
åt äldre. Segregation och utanförskap vittnar om stora socioekonomiska klyftor och en misslyckad 
invandrings – och integrationspolitik. För att komma till rätta med dessa problem arbetar vi i 
Sverigedemokraterna Eskilstuna hårt med att föra fram och få genomslag för vår politik. Några 
smakprov på vad vi arbetar för presenteras i denna folder. Mer och utförligare information hittas 
på vår hemsida. 
 
 

En värdig ålderdom. 
 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. Svensk och helst också 
lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att 
det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren.  

 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. Trygghetslarm ska vara 
kostnadsfritt och beviljas alla över 75 år som önskar sådant. 

 Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med 
vårdinrättningar och myndigheter. 

 Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att 
motverka isolering. Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra 
uppgifter som ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, 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 trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola. 

 Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed 
underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå betyget 
Godkänd i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge stöd åt de elever 
som satsar på högre betyg.  

 Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer 
ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa 
ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt, och det blir lättare att upptäcka och 
ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld. För att hindra att 
ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt att det finns hjälp och 
stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt.  
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 Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller 
som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det 
behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ 
undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är 
inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av 
lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan 
den hjälp de behöver. Skriftliga ordningsomdömen ska erbjudas från första klass.  

 Studieverkstäder ska finnas på alla kommunens skolor, och dit ska alla elever som har 
behov av det vara välkomna för att få hjälp med studierna utanför lektionstid. 
Sommarskola skall erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera 
ämnen. 

 All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt 
för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. 
Undervisningen ska vara saklig och allsidig, och kritiskt och självständigt tänkande ska 
uppmuntras, inte bestraffas. 

 Elever och föräldrar skall erbjudas goda möjligheter att välja skola och skolform, och att 
välja mellan olika pedagogiska inriktningar och profileringar. Dock ska kommunen inte 
stödja etablering av friskolor som har en segregerande effekt. 

 Skattefinansierad modersmålsundervisning och modersmålsstöd bör avvecklas.  
 Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall i den mån det är möjligt genomsyra hela 

skolans verksamhet. 
 Landsbygdsskolorna ska bevaras i möjligaste mån. Detta för att underlätta för de som bor 

på landsbygden, men också för att skolorna bidrar till att upprätthålla en levande 
landsbygd.  

 Skolavslutningar som traditionellt hållits i kyrkans lokaler ska fortsätta hållas där så länge 
det finns elever, klasser eller skolor som önskar det. 
 

 
En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik. 

 Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med Länsstyrelsen om flyktingmottagande. 
 Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska 

anpassa sig till det svenska och inte tvärtom. 

 Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk 
kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en 
naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och 
motarbetas. 

 Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller 
stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte 
stödjas av kommunen. 

 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. Viktigt är också att se över på 
vilka andra sätt än genom SFI som kurser i svenska kan erbjudas. För de som avbrutit SFI 
exempelvis på grund av föräldraledighet bör det ändå vara möjligt att fortsätta lära sig 
svenska, förslagsvis genom kvällskurser. 

 Kommunal information och service bör endast (med undantag för minoritetsspråken) ges 
på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar. 

 Heltäckande slöja skall inte tillåtas inom offentlig verksamhet.  
 Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Eskilstuna. 
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Krafttag mot brottsligheten och ökad trygghet. 
 Representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar ska samverka än mer aktivt 

än idag för att förebygga brott. 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. 
En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som 
målgrupp.  

 Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda 
alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis 
genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, 
genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom 
satsningar på stöd – och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och 
barn som är i behov av hjälp. 

 Kommunen skall satsa på att genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och 
ungdomar, förebygga missbruk och ungdomsbrottslighet.  

 Kommunens ungdomar ska i högre utsträckning än idag erbjudas meningsfull 
fritidssysselsättning och social gemenskap i varierande former då detta är viktiga faktorer 
för att motarbeta att ungdomar dras in i missbruk och kriminalitet.  
 

 
Fler i arbete och ett gott företagarklimat. 

 En satsning krävs för att få fler företag att etablera sig i kommunen och för 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 bör utredas. 
Detta ska leda till att fler får arbete samtidigt som näringslivets behov av kompetent 
arbetskraft tillgodoses när behov uppstår.  

 För att ge ett gott företagarklimat skall tillgången till lokaler med lämplig storlek och 
rimlig hyra utredas. Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att 
gynna centrumhandeln.  

 Barnomsorgens öppettider måste i högre utsträckning än idag anpassas till förhållandena 
på arbetsmarknaden så att det blir lättare att förena heltidsarbete, även på obekväm 
arbetstid eller på annan ort, med föräldraskap. Detta är extra viktigt för arbetslösa 
föräldrar som måste ges reella möjligheter att söka lediga jobb även om dessa innebär 
obekväm arbetstid eller visst pendlingsavstånd.  

 Vuxenutbildningen ska erbjuda plats till alla som är i behov av att komplettera sina 
tidigare studier för att kunna gå vidare till högre utbildning eller konkurrera på 
arbetsmarknaden. 

 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 och bli 
självförsörjande. Viktigt är också att den hjälpsökande erbjuds individuellt anpassade 
stödinsatser. 

 Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och helst också feriearbete i den 
kommunala verksamheten. 
 
 
 
 
 
 

 


