Miljöpartiets de gröna i
Eskilstuna
förslag till

verksamhetsplan för
Torshälla stads nämnd 2018
– Eskilstuna, en kommun med människa
och miljö i centrum

Inledning
MP de gröna i Eskilstuna har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna. Ett Eskilstuna där hög
livskvalitet, god välfärd och miljön står i centrum. MP Eskilstuna är en del av en global grön rörelse
som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för
kommande generationer. Vi i MP Eskilstuna vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med
insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår politik grundas på en politik vars solidaritet kan
uttryckas på följande sätt:
•
•
•

solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Miljöpartiet de gröna tar ansvar för en hög livskvalitet idag och imorgon. Du har rätt till en vardag där
du inte behöver oroa dig för vilka kemikalier som finns i ditt hem eller i din mat. Du ska kunna lita på
att få den vård som du behöver när du behöver den. Du ska ha möjlighet att göra bra val i din vardag
för att inte belasta jorden med mer föroreningar än vad den tål.
Vi vill att alla djur- och växtarter som hör hemma i vår sörmländska natur ska ges möjlighet att finnas
kvar här. Vi Eskilstunabor ska även i framtiden kunna uppleva den rikedom på biologisk mångfald
som finns idag. Våra gemensamma resurser ska utnyttjas varsamt och på ett hållbart sätt. Utsläppen
av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten som förändrar jordens klimat, måste minskas. Vi menar
att Eskilstuna bör gå i täten för en omställning till ett hållbart samhälle. Alla utsläpp är lokala och vi
vill och kan ta ett stort ansvar för en omställning här och nu.
Vi stärker den sociala hållbarheten genom att se varje människas behov och bejaka dennes drömmar,
så vill vi skapa livskvalité och framtidstro. Vi tror att det är i mötet mellan människor och dess
omgivning som samhällets framtidskraft återfinns. Eskilstuna ska vara en bra plats att leva i för
människor i alla livets skeden. Vi arbetar för att stärka Eskilstunabornas möjlighet att styra över sina
egna liv och vara delaktiga i vårt gemensamma samhällsbyggande. För oss är det viktigt att
människor känner sig trygga och välkomna.
I dag råder obalans på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är hög söker näringslivet
personal att anställa utan att finna arbetstagare med önskad kompetens. Vi vill stärka den
ekonomiska hållbarheten genom att ge alla människor möjlighet att efter sina egna förutsättningar
kunna utbilda, fortbilda och omskola sig i relation till arbetsmarknadens efterfrågan. Egen försörjning
bidrar till trygghet och en känsla av sammanhang för individen och därmed en vinst för hela
samhället. Vi vill tänka nytt och uppmuntra andra att göra detsamma. Därför vi vill satsa resurser på
energieffektiviseringar, utbyggnad av förnybar energi, satsa på nya företag med klimatsmarta idéer
och lösningar samt ge stöd till ungdomars företagsamhet.
Vi vill ha ett Eskilstuna rikt på mångfald, öppenhet och livskvalitet. Du ska känna dig delaktig. oavsett
var du kommer ifrån, vilken ålder du har och ha möjlighet att uppfylla dina drömmar och bidra med
dina idéer. Det är viktigt att du som Eskilstunabo eller Torshällabo har möjlighet att påverka de beslut
som formar din tillvaro. Miljöpartiet de gröna tror på varje människas förmåga till kreativitet, empati
och ansvarstagande. Alla individer är olika, och alla har samma rätt att leva sitt liv efter sina egna
önskemål, så länge det inte går ut över andra. Det är viktigt för oss att du som Eskilstunabo eller

Torshällsbo ska kunna vara delaktig och påverka beslut som fattas i kommunen och som du berörs
av. MP Eskilstuna vill därför att alla stadsdelar ska ha ett forum för dialog.

MP prioriterar hög livskvalitet för medborgare och anställda i
Eskilstuna kommun
Eskilstunas finanser är relativt stabila, men det finns en oro inför den framtida ekonomiska
utvecklingen. För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling behöver
kommunen göra långsiktiga prioriteringar och investeringar. Vi satsar resurser för satsningar på
miljöfrämjande åtgärder samt en långsiktig satsning på att sänka sjuktalen i Eskilstuna kommun för
förskolan, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Trots dessa satsningar räknar vi
med att nå ett rimligt överskottsmål på 1,3 procent.
MP Eskilstuna vill driva en politik som innebär ett långsiktigt ansvarstagande. I ett grönt Eskilstuna
skapas fler jobb och företag genom att kommunen tar ansvar för att stimulera näringsliv,
arbetsmarknad och bostadsbyggande på ett långsiktigt, hållbart sätt. Vi tar ansvar för att den yngre
generationen har en bra skola att gå till och en meningsfull fritid. Vi tar också ansvar för dem som
behöver vår hjälp mest, de som är mest utsatta. I miljöpartiets Eskilstuna går livskvalitet och
långsiktiga lösningar som har människan i fokus istället för centralisering av kost etc. Centralisering är
ett sätt att flytta makten och inflytandet från brukare, barn, unga – ja, alla dem som omfattas och
berörs av kommunens verksamheter. MP Eskilstuna vill att beslut ska fattas så nära den som berörs
av beslutet som möjligt.
I Miljöpartiets budget för år 2018 finns satsningar på personalen i den kommunala verksamheten,
klimatsmarta lösningar, barn och ungdomars rätt till lärande i en sund miljö och aktiv
arbetsmarknadspolitik för att få fler i arbete.
Vi vill utveckla Eskilstuna till en modern och miljövänlig kommun med attraktiva bostadsområden där
människan står i centrum, inte bilen.

Kraftfulla åtgärder mot hög sjukfrånvaro
För att kommunen ska kunna leverera goda tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare behövs
bra arbetsvillkor för kommunens anställda. MP Eskilstuna menar att kraftfulla insatser behövs för att
komma till rätta med det ökande sjukskrivningstalet i kommunens verksamheter. Att arbetsvillkoren i
Eskilstuna kommuns verksamheter innebär att anställda drabbas av psykisk och fysisk ohälsa är
mycket allvarligt.
Forskning visar att det finns en direkt korrelation mellan ökande andel sjukskrivningar och låg
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en rimlig åtgärd till en låg kostnad att öka
möjligheterna för anställda att få tycka till om sin arbetssituation. MP Eskilstuna vill därför att alla
verksamhetsområden ska säkerställa att anställda i kommunen ska ha rimligt inflytande över sin
arbetssituation.

Utöver detta vill MP Eskilstuna att kommunen i nära samverkan med fackliga parter utveckla ett
batteri av kraftfulla åtgärder för att minska sjukskrivningarna. Det handlar både om förebyggande
och direkta åtgärder inom prioriterade enheter. Det handlar om åtgärder som till exempel förbättrad
arbetsmiljö, minskade chefsområden, stöd och mentorskap till chefer, fokusera på och hantera
enheter där bristande ledarskap identifieras, att i högre utsträckning dela på jobben, möjlighet till
ökad grundbemanning, ev. arbetstidsförkortning och stöd i att hantera konflikter på enhetsnivå
och/eller inom identifierade arbetslag. Vi måste värna människan och det gör vi genom att ha
arbetsplatser med goda arbetsvillkor. Det kommer både personal, brukare och barn- och ungdomar
till nytta genom en högre kvalitet i verksamheten.

Stärkt arbete med klimatsmarta lösningar - samhällsplanering
som sätter människan i centrum
Eskilstuna kommun har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan, därför stärks stadens
klimatarbete väsentligt. Staden ska fortsätta med ett ambitiöst klimatmål för att bidra till en
omställning till 100 % förnybar energi till 2040. Eskilstuna kommuns klimatplan bör revideras så att
den följer det nationella klimatmålet. MP föreslår därför kraftfulla satsningar på miljön och klimatet.
MP Eskilstuna satsar på hållbart resande i hela kommunen samt en utbyggd infrastruktur för gång
och cykel. Biltrafiken ska minska för att ge plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik – vi satsar
på stadens cykelbanenät, underhåll av detta samt cykelparkeringar.
För att få en klimatsmart stad vill Miljöpartiet investera i bland annat solenergi på stadens tak, göra
det lättare att använda cykel och kollektivtrafik och att medborgare ska kunna odla på kommunal
mark och göra det möjligt att köpa in sig i andelsjordbruk.

Mer resurser till skolan för barn och ungdomars rätt till ett
lärande i en sund miljö
Miljöpartiet menar att en god utbildning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för våra barns
och ungdomars framtid. Det är glädjande att invånarantalet i Eskilstuna fortsätter att öka men det
innebär också ett ökat antal barn och ungdomar som behöver få en skolgång i lokaler anpassade för
verksamheten. Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att tillgodose sig undervisningen och
ges möjlighet till inflytande över användningen av skolans lokaler och utformningen av skolans
verksamhet.
Vi föreslår därför att personaltätheten stärks inom framförallt förskolan men även grundskolan,
särskolan och gymnasieskolan och att de administrativa uppgifterna för den pedagogiska personalen
ska minska.
Vi menar att barns och ungdomars arbetsmiljö behöver prioriteras. Därför föreslår vi att inventarier
och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen ska fasas ut
från samtliga förskolor och skolor. Vi föreslår dessutom att kommunen ska satsa på pedagogiska,
gröna utemiljöer och öka andelen ekologisk kost i skolan.

Satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och
nyanlända
Miljöpartiet tar ansvar för att alla ska komma in i samhället och få en ökad livskvalitet genom insatser
både på både utbildning och arbete. Ojämlikheter i utbildning kräver särskilda insatser med bland
annat fler specialpedagoger och undervisning i kärnämnen på modersmålet. De unga som inte har
gymnasiekompetens, och som inte får jobb, måste erbjudas nya möjligheter. Att studera och arbeta
samtidigt kan vara ett sätt att stötta dessa unga som annars riskerar en långtidsarbetslöshet.
Miljöpartiet föreslår också åtgärder inom bland annat arbetsmarknad, förskola, skola och
ungdomsverksamhet för en mer inkluderande kommun.
Vi föreslår att enkla jobb införs i Eskilstuna kommun, det är en snabb väg in i arbetslivet och till
självförsörjning. Vi föreslår också att fler utbildningsplatser på SFI och den kommunala
vuxenutbildningen inrättas och att antalet feriepraktikplatser utökas.

Vision för Torshälla stads nämnd
Torshälla ska utvecklas till en attraktiv kulturstad där den sociala, miljömässiga och
samhällsekonomiska hållbarheten står i fokus. En fortsatt grön omställning är en förutsättning för
stadens utveckling på lång sikt och för att kommande generationer ska få goda livsförutsättningar.

Prioriteringar för Torshälla stads nämnd
Torshälla är ett fantastiskt samhälle att bo, leva och verka i med många kulturvärden och ett unikt
stadsrum. God service, vackra parkmiljöer med närhet till Mälaren och dess rekreationsområden
skapar attraktivitet och trivsel. MP Eskilstuna vill att Torshälla även i framtiden ska vara en plats där
invånarna har inflytande över sina livsvillkor och närsamhällets utveckling. Det lokala
utvecklingsarbetet ska därför bedrivas i nära samverkan med samhällets alla aktörer: medborgare,
föreningar, näringsidkare, fastighetsägare och kommunala verksamheter.
Torshälla växer och därför behöver nya klimatsmarta bostäder byggas. Staden ska förtätas med nya
attraktiva bostäder. Gamla tomma lokaler ska upprustas och omvandlas till levande fastigheter.
Miljöpartiet vill minska bostadssegregationen genom att bygga bort barriärer mellan stadsdelarna i
Torshälla. Ytterligare satsningar på gång- och cykelvägar är viktiga delar i att bygga en attraktiv stad
med säkra vägar till skola, aktiviteter och arbete.
Vi ser stor potential för kreativa näringar och utvecklad turism i Torshälla. Kulturlivet skapar jobb, ger
välbefinnande och gör Torshälla till en mer attraktiv plats därför vill vi att kulturupplevelser ska vara
tillgängliga för alla och att de blir en självklar del av våra barns uppväxt.
Eklunda industriområde är centralt och viktigt för flera av stadens företagare, men området är i
behov av försköning, modernisering och hållbarhetsanpassningar.

Kortsiktiga mål 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påbörja byggnation av nytt modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande
trädgårdsmiljöer.
Fortsätta arbetet med säkra skolvägar för barn och unga.
Satsa och utveckla stadens trygghetsarbete i samverkan med berörda myndigheter.
En satsning på feriepraktikplaster för ungdomar under 2018.
Genomföra en omfattande förstudie om hur Gökstensskolan ska moderniseras.
Utveckla förskolornas utemiljöer och införskaffa ny lekutrustning.
Att inventarier och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande
ämnen ska fasas ut från Torshällas förskolor och skolor.
Verksamheterna recertifieras enligt ISO 14001 och minst 50% av det totala inköpsvärdet av
livsmedel är ekologiska.
Att genomföra en förstudie rörande hur slussarna, öppningsbara broar och kanalen kan
utvecklas till att bidra till utökad turism och ett mer levande båtliv.
HBTQ-certifiera Torshällas offentliga verksamheter.
Satsa på ett miljövänligare och hållbart båtliv genom att bygga ny sugtömningsstation och
spolplatta.
Möjliggöra stadsodlings ibland annat Krusgårdsområdet.
Genomföra en satsning på enhetliga turist- och informationsskyltar i staden.

Långsiktiga mål efter 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt fokus på Torshällas ortsutvecklingsarbetet
Renovera och modernisera Gökstensskolan
Bygga fler klimatsmarta bostäder längs med ån
Bygga ytterligare en ny förskola med pedagogiska gröna utemiljöer
Vårda och lyfta fram naturområden i Torshälla samt med LONA-medel utveckla
Krusgårdsområdet till ett tätortsnära naturvårdsområde för rekreation.
Förse Torshälla med en permanent stadshistorisk utställning
Utveckla Eklunda industriområde
Öppna kanalen för båttrafik med aktiva slussar och öppningsbara broar
Satsa på att utveckla ett hållbart båtliv
Knyta samman hamnen med Krusgårdsparken via en ny bro
Skapa fria vandringsvägar i Torshällaån
Utveckla Torshällas rådhus och rådhustorg
Utveckla

Budget (För fullständig budget, se Miljöpartiets förslag till komplettering till Årsplan 2018)

